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MOTTO

“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.”
– 1 Korintus 15 : 58 –

“Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more
powerful then the one with all facts.”
– Albert Einstein –

Teruslah berjalan ke arah depan dalam menggapai sesuatu yang kamu inginkan
dan jadikan masa lalumu sebagai pengalaman dalam mengubah dirimu menjadi
lebih baik.
– Agnes Gonzha Widyawati –
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN PERMAINAN TRADISIONAL
DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA TEMA 2 UNTUK KELAS II
SEKOLAH DASAR

Agnes Gonzha Widyawati
Universitas Sanata Dharma
2020

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya referensi buku panduan bagi guru
mengenai metode dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan
permainan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan prosedur
pengembangan buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika Tema 2 kelas II SD, (2) mengetahui kualitas buku panduan permainan
tradisional dalam pembelajaran matematika Tema 2 kelas II SD.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian dan pengembangan (R&D) dengan
model ADDIE, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and
Evaluate. Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas II di SD Kanisius
Jomegatan dan SD Negeri Nyamplung. Objek dalam penelitian ini adalah buku
panduan berbasis permainan tradisional dalam pembelajaran matematika pada tema
2 untuk siswa kelas II Sekolah Dasar (SD). Data penelitian yang digunakan oleh
peneliti ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan
kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur penelitian dan
pengembangan buku panduan berbasis permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika pada tema 2 untuk siswa kelas II (SD) menggunakan langkah
pengembangan model ADDIE, yaitu Analyze: pelaksanaan analisis kebutuhan, 2)
Design: perencanaan buku panduan dan pemilihan permainan tradisional, 3)
Development: pelaksanaan validasi dan melakukan revisi sesuai dengan komentar
yang diberikan oleh validator, 4) Implementation: pelaksanaan uji coba, dan 5)
Evaluate: mengevaluasi hasil validasi serta uji coba produk sebagai evaluasi
sumatif dan mengevaluasi hasil pretest dan posttest peserta didik sebagai evaluasi
formatif., (2) kualitas buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika Tema 2 kelas II SD adalah “Sangat Baik” dengan skor 3,05 dari skala
4,00 dan memenuhi sepuluh kriteria buku panduan menurut Greene dan Petty
(Utomo, 2008: 45).
Kata kunci: buku panduan, permainan tradisional, pembelajaran matematika.
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF TRADITIONAL GAMES GUIDE BOOK IN
MATHEMATICS LEARNING 2ND THEME FOR SECOND GRADE
ELEMENTARY SCHOOL

Agnes Gonzha Widyawati
Sanata Dharma University
2020

The background of this study is the lack of book references manual for teachers
regarding mathematical learning methods using traditional games. This study aims
to (1) describe the procedures for developing a traditional game guide book in
mathematics learning 2nd themes for second grade of elementary school, (2)
knowing the quality of traditional games guide book in mathematics learning 2nd
themes for second grade of elementary school.
This research is a type of research and development (R&D) by using a model
ADDIE, namely Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluate. The
subjects in this research were second-grade teacher at Kanisius Jomegatan
Elementary School and Nyamplung Elementary School. The object of this research
was a traditional games-based guidebook in mathematics learning on 2nd themes
for the second grade of elementary school students. The data in this research were
collected using interviews, observation, and questionnaire techniques.
The results showed that: (1) the procedure of research and development of a
traditional game-based guide book in mathematics learning on 2nd themes for
second grade of elementary school students using the ADDIE, namely Analyze:
implementation of the need analysis, 2)Design: designing a guidebook and selected
of traditional games , 3) Development: implementation of the validation and
revision according to the comments given by validator, 4) Implementation:
research implementation, and 5) Evaluate: evaluating the results of validation and
implementation as a summative evaluation and evaluating the results of students'
pretest and posttest as formative evaluations.,(2) the quality of traditional game
manuals in mathematics learning Theme 2 grade II elementary school is “Very
Good” with a score of 3.05 from a scale 4.00 and fulfilling ten criteria of
guidebooks according to Greene and Petty (Utomo, 2008: 45).
Keywords: guidebook, traditional games, mathematics learning.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang dikembangkan, dan definisi
operasional.
A. Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan salah satu muatan pelajaran yang wajib dipelajari
oleh peserta didik sejak mereka duduk di bangku Taman Kanak-Kanak. Materi
yang ada di dalam matematika ini telah dipilah-pilah dan disesuaikan dengan tahap
perkembangan kognitif anak. Matematika sendiri berfungsi sebagai salah satu
sarana yang digunakan pada dunia pendidikan untuk mengembangkan kemampuan
berpikir bagi peserta didik (Sumardyono, 1994: 43-44). Secara umum, pendidikan
matematika pada jenjang pendidikan dasar memiliki tujuan untuk memberikan
penekanan pada penataan nalar dan pembentukan sikap peserta didik, serta
penekanan pada keterampilan dalam penerapan matematika baik dalam kehidupan
sehari-hari maupun dalam membantu peserta didik untuk mempelajari ilmu
pengetahuan lainnya (Karso, 2007: 2-8).
Menurut Karso (2007: 2-8) yang diungkapkan dalam GBPP Matematika SD,
tujuan dari pelaksanaan pembelajaran matematika di SD meliputi 4 hal yaitu: dapat
menumbuhkan

dan

mengembangkan

keterampilan

berhitung

(dengan

menggunakan bilangan) sebagai alat dalam belajar kehidupan sehari-hari, dapat
menumbuhkan kemampuan peserta didik yang dapat digunakan melalui kegiatan
matematika, dapat membuat peserta didik untuk memiliki pengetahuan dasar
matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
(SLTP), serta dapat membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan dislipin
dalam melaksanakan aktivitas belajar.
Belajar merupakan hasil dari pasangan stimulus dan respon yang kemudian
hari harus dilakukan penguatan kembali (reinforcement) dan disarankan untuk
dilakukan secara terus menerus agar fungsi belajar tidak luntur. Reinforcement yang
dimaksudkan disini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguatkan tingkah laku
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2

seseorang yang diinternalisasi dari hasil belajar mereka. Hasil belajar yang
diperoleh setiap individu adalah berbeda-beda sehinga kegiatan reinforcement ini
harus dilakukan secara terus menerus agar seseorang dapat mengalami perubahan
tingkah laku ke arah yang lebih baik. Setiap individu memiliki cara tersendiri dalam
melaksanakan aktivitas belajar. Ada seseorang yang dapat belajar dengan cara
melihat, mendengar, maupun melihat dan mendengar. Belajar dapat membuat
seseorang mengalami pertumbuhan dan perubahan yang ada di dalam dirinya baik
secara fisik maupun psikis. Belajar secara fisik dapat berkaitan dengan dimensi
motorik sedangkan belajar secara psikis dapat berkaitan dengan dimensi afeksi.
Belajar juga erat hubungannya dengan dimensi kognitif. Dimensi kognitif disini
memiliki pengertian bahwa seseorang akan mendapatkan pengetahuan baru ketika
mereka sedang melakukan aktivitas belajar. Pada hakikatnya, belajar pada dimensi
kognitif akan selalu bersinggungan dengan dimensi afektif maupun dimensi
psikomotorik. Seseorang yang sedang melaksanakan kegiatan belajar disarankan
untuk memiliki perasaan senang agar mereka mendapatkan hasil secara maksimal.
Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang dewasa agar dapat menciptakan
suasana belajar anak yang menyenangkan dengan cara belajar sambil bermain
(Gagne & Briggs, 2008: 7-8).
Bermain adalah suatu kegiatan yang bersifat luwes karena terjadi secara
alamiah pada diri anak dan anak tidak perlu dipaksa untuk melakukan aktivitas
bermain. Aktivitas bermain ini sangat berguna bagi kalangan anak-anak karena
dengan mereka melakukan aktivitas bermain, mereka sangat dibantu dalam
memahami dan mengungkapkan dunianya baik dalam taraf berpikir maupun
perasaan. Oleh karena itu, anak disarankan melakukan aktivitas belajar yang
dimodifikasi dengan aktivitas bermain agar dapat menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan bagi mereka sehingga dapat meningkatkan rasa ingin belajar
mereka. Salah satu aktivitas belajar yang dapat dimodifikasi dengan aktivitas
bermain adalah permainan tradisional (Sugianto dalam Kurniati, 2016: 5).
Permainan tradisional merupakan salah satu jenis permainan yang terdapat
pada setiap daerah yang ada di Indonesia dengan berdasarkan budaya yang ada di
daerah tersebut. Permainan tradisional ini biasanya dilakukan oleh orang-orang
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pada daerah tertentu dengan aturan tradisonal yang sudah ada sejak zaman nenek
moyang dahulu. Permainan tradisional juga dikenal dengan permainan rakyat yang
memiliki tujuan tidak hanya sebagai kegiatan rekreatif untuk menghibur diri
melainkan juga dapat sebagai alat dalam upaya memilihara hubungan dan
kenyamanan sosial. Tak hanya itu, permainan tradisional juga dapat sebagai
kebutuhan bagi anak-anak karena permainan tradisional ini memiliki nilai dan ciri
yang penting dalam kemajuan perkembangan kehidupan sehari-hari mereka
(Semiawan, 2008: 22).
Permainan tradisional sarat akan nilai-nilai kebudayaan yang dapat
membantu dalam perkembangan kognitif anak di kemudian hari (Kurniati, 2016:
3). Menurut Direktorat Nilai Budaya (Kurniati, 2016: 3), setiap permainan yang
tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sebenarnya mengandung nilainilai yang dapat dimanfaatkan oleh dunia pendidikan untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki oleh peserta didik mereka. Sedangkan menurut Balai
Pengembangan Pendidikan Luar Biasa dan Pemuda (Kurniati, 2016: 3) mengatakan
bahwa permainan tradisional ini dapat dimainkan secara kelompok. Hal ini dapat
menciptakan rasa demokrasi antar teman pada diri anak yang bersangkutan ketika
mereka sedang melakukan permainan tradisional tersebut.
Menurut Nazrullah dan Rully (Aprinastuti, 2020: 642) berpendapat bahwa
permainan tradisional merupakan suatu metode pembelajaran yang tepat untuk
diintergrasikan ke dalam pembelajaran matematika. Permainan tradisional
Indonesia yang dilakukan melalui konsep matematika dapat bermanfaat dalam
mengembangkan keterampilan abad 21 pada siswa sekolah dasar. Pada penelitian
yang dilakukan oleh Aprinastuti (2020), permainan tradisional seperti telor penyok,
koba tiup, dakon, dan sret-sretan

dapat

memberikan manfaat

dalam

mengembangkan empat keterampilan abad 21 melalui konsep matematika kepada
siswa sekolah dasar. Empat keterampilan abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif,
kolaborasi, dan komunikasi. Manfaat lain dari penggunaan permainan tradisional
adalah dapat meningkatkan kemampuan berhitung pada siswa sekolah dasar.
Manfaat permainan tradisional dalam meningkatkan kemampuan berhitung pada
siswa sekolah dasar ini, telah dibuktikan oleh Mayasari (2014) bahwa penggunaan
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sebelas permainan tradisional kreatif dapat meningkatkan kemampuan berhitung
pada siswa sekolah dasar kelas bawah. Sebelas permainan tradisional, ialah
pathilan, dakon, nekeran, kubuk manuk, pasaran, kotak poro-poro, angka
sempurna, salah? Coba lagi, carilah aku!, bandaran hitung angka dan pelangi
matematika. Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
permainan tradisional merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat
dilakukan melalui konsep matematika dalam mengembangkan keterampilan abad
21. Permainan tradisional juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan
berhitung peserta didik. Peneliti sendiri melakukan kegiatan observasi dan
wawancara kepada guru sekolah dasar untuk mengetahui analisis kebutuhan guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran terutama dalam pembelajaran
matematika.
Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas II pada salah satu SD di
daerah Jomegatan dan salah satu SD di daerah Nyamplung pada tanggal 20 Agustus
2019 dan 10 Oktober 2019, peneliti mendapatkan hasil bahwa guru di salah satu SD
di daerah Jomegatan menyampaikan materi operasi hitung perkalian dan pembagian
bilangan cacah pada muatan pembelajaran matematika dengan menggunakan
beberapa buah sedotan yang telah dipotong dengan ukuran yang sama panjang.
Peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari guru kelas II pada salah satu SD
di daerah Nyamplung bahwa dalam menyampaikan materi pada muatan
pembelajaran matematika terutama untuk materi operasi hitung perkalian dan
pembagian, guru tersebut menggunakan potongan-potongan sapu lidi sebagai
media konkret untuk peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh
kedua guru di dua sekolah yang berbeda ini sudah menggunakan media yang
bersifat konkret dan sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa usia
sekolah dasar yang dikembangkan oleh Piaget. Menurut Piaget (Dahar, 2011: 137)
siswa yang duduk di sekolah dasar, termasuk dalam tahap operasional konkret yaitu
pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah berada dalam tahap
dimana proses berpikir atau tugas mental mereka dapat dikerjakan atau
dilaksanakan selama objek yang dituju masih terlihat. Meskipun kedua guru ini
telah menggunakan benda yang bersifat konkret, akan tetapi hal tersebut akan
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menjadi membosankan jika pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara
berkelompok. Hal tersebut dikarenakan ketika para siswa bekerja dalam sebuah
kelompok dan media yang yang diberikan oleh guru pada setiap kelompok hanya
satu buah atau satu paket saja, maka akan muncul kecenderungan bahwa siswa yang
mengerjakan tugas oleh guru hanya siswa yang dianggap rajin atau pintar
sedangkan teman yang lain hanya melihat bahkan bermain dengan yang lain karena
tidak ada kegiatan yang harus mereka lakukan. Selain itu, peneliti juga
mendapatkan hasil bahwa siswa di sekolah tersebut lebih senang jika belajar sambil
bermain dibandingkan hanya duduk dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh
guru. Guru pun kekurangan referensi dalam memberikan materi pembelajaran pada
muatan pembelajaran matematika dengan cara bermain. Melihat halaman yang
dimiliki oleh kedua sekolah tersebut cukup luas, peneliti terdorong untuk
menciptakan sebuah buku panduan yang berisikan beberapa permainan tradisional
yang telah dimodifikasi agar dapat menjadi pegangan bagi guru dan dapat
membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan cara bermain
yang dapat dilakukan di luar ruang kelas. Dari kegiatan wawancara yang telah
lakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa kedua guru tersebut sangat
membutuhkan sebuah buku panduan permainan tradisional sebagai inovasi baru
dalam menyampaikan materi pada operasi hitung perkalian dan pembagian
bilangan cacah untuk siswa sekolah dasar kelas II agar peserta didik dapat
melakukan aktivitas belajar yang dilakukan dengan cara bermain.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20
Agustus 2019 dan 10 Oktober 2019 pada salah satu SD di daerah Jomegatan dan
salah satu SD di daerah Nyamplung, beberapa siswa yang duduk di kelas bawah
senang memainkan permainan tradisional yang dilakukan di halaman sekolah.
Permainan-permainan tradisional yang mereka senangi ialah boi-boian, ular tangga,
ular naga, engklek, gobak sodor, lompat tali, jamuran, dan petak umpet. Menurut
peneliti, dengan melakukan permainan-permainan tersebut mereka tidak hanya
melakukan aktivitas bermain saja melainkan mereka juga dapat melakukan aktivitas
bermain terlebih lagi dalam pembelajaran matematika pada materi operasi hitung
perkalian dan pembagian bilangan cacah. Ada pula penelitian terdahulu oleh
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Siregar (2015) yang membuahkan hasil bahwa permainan tradisional dapat
menumubuhkan rasa senang, hidup sehat, membuat anak menjadi kreatif, memupuk
rasa toleransi, dan mampu melatih kemampuan berhitung anak. Hal tersebut dapat
memberi penguatan kepada kita bahwa permainan tradisional baik untuk dilakukan
oleh anak-anak.
Berdasarkan hasil dari analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti pada
wali kelas II, peneliti terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian dengan jenis
penelitian dan pengembangan (research and development) tentang sebuah buku
panduan yang berisikan empat permainan tradisional. Pengembangan yang
dilakukan peneliti ialah permainan tradisional yang telah dimodifikasi agar dapat
digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pada pembelajaran matematika.
Materi yang diangkat oleh peneliti adalah operasi hitung perkalian dan pembagian
pada bilangan cacah yang tertera di buku guru dan buku siswa Kelas II Tema 2
dengan judul “Bermain di Lingkunganku”. Peralatan yang digunakan dalam
permainan tradisional ini sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar rumah
maupun sekolah sehingga dapat mempermudah guru dalam pelaksanaan kegiatan
pembelajaran.
Peneliti mengembangkan buku panduan dengan berisikan 4 permainan
tradisional yang dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika
selama kegiatan penelitian berlangsung. Empat permainan tradisional yang
digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu ular tangga, petak
umpet, gobak sodor, dan engklek. Penelitian dilakukan di SD Kanisius Jomegatan
pada guru dan siswa kelas II yang berisikan 19 orang siswa serta di SD Negeri
Nyamplung pada guru dan siswa kelas II yang berisikan 19 orang siswa. Penelitian
ini dilakukan pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020. Materi yang
digunakan peneliti dalam kegiatan penelitian ini ialah operasi hitung perkalian dan
pembagian pada bilangan cacah. Produk yang dihasilkan oleh peneliti ini berupa
buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD
yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran agar para
siswa dapat belajar sambil bermain.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana mengembangkan buku panduan permainan tradisional dalam
pembelajaran Matematika Tema 2 kelas II SD?
2. Bagaimana

kualitas

buku

panduan

permainan

tradisional

dalam

pembelajaran Matematika Tema 2 kelas II SD?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengembangkan buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika Tema 2 kelas II SD.
2. Mengetahui kualitas buku panduan permainan

tradisional dalam

pembelajaran matematika Tema 2 kelas II SD.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan
kontribusi kepada pihak sekolah dalam bentuk pemikiran dengan
menciptakan sebuah produk buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional kelas II SD yang dapat membantu guru untuk
mempermudah dalam menyampaikan materi pembelajaran terutama pada
materi perkalian dan pembagian bilangan cacah.
2. Secara Praktis
a. Bagi Guru
Memperoleh bahan ajar berupa buku panduan yang dapat membantu
guru dalam menyampaikan materi pembelajaran terutama pada muatan
pembelajaran matematika khususnya materi perkalian dan pembagian.
Guru juga dapat mengetahui mengenai langkah-langkah penggunaan
permainan tradisional ular tangga, engklek, petak umpet, dan gobak
sodor secara tepat. Selain itu, dapat memberikan media alternatif yang
dapat membantu guru dalam mendukung keberhasilan efektifitas dan
efisiensi dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
b. Bagi Siswa
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Memberikan stimulus dan motivasi kepada peserta didik dalam
memahami

materi

perkalian

dan

pembagian

sehingga

dapat

meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, dapat memberikan
suasana belajar yang berbeda dan dapat menarik perhatian siswa
sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.
c. Bagi Peneliti
Memberikan

pengalaman

baru

kepada

peneliti

untuk

mengembangkan suatu produk pembelajaran matematika dalam bentuk
buku panduan. Peneliti juga dapat berbagi pengetahuan yang berkaitan
dengan permainan-permainan tradisional yang ada di seluruh Indonesia
serta dapat diimplementasikannya dalam pembelajaran matematika
terutama pada materi perkalian dan pembagian bilangan cacah.
d. Bagi Sekolah
Buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradisional kelas II SD ini dapat menambah koleksi buku panduan di
sekolah yang dapat dijadikan buku pegangan bagi guru kelas yang
terutama memiliki peserta didik yang mengalami kesulitan dalam
memahami sebuah materi terutama pada materi perkalian dan
pembagian bilangan cacah.
E. Definisi Operasional
1. Buku Panduan
Buku panduan adalah sebuah buku yang di dalamnya terdapat
informasi-informasi yang dapat membantu seorang pendidik dalam
menyampaikan materi yang akan ia sampaikan kepada peserta didik.
2. Permainan Tradisional
Permainan tradisional merupakan suatu permainan yang dilakukan
secara konvensional yang sudah ada dari zaman nenek moyang dan
dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang
memiliki tujuan untuk memberikan rasa senang bagi orang yang
melakukannya.
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3. Pembelajaran Matematika
Pembelajaran matematika adalah sebuah alat bantu yang digunakan
oleh manusia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari
yang direpresentasikannya dengan simbol matematika.
4. Kelas II SD
Kelas II SD adalah jenjang pendidikan di kelas II Sekolah Dasar dengan
usia sekitar 7-8 tahun.
5. Tema 2
Tema 2 adalah tema dalam pembelajaran tematik kelas II yang berjudul
“Bermain di Lingkunganku” yang berisi 4 Subtema di dalamnya.
F. Spesifikasi Produk
1. Produk yang digunakan dalam penelitian ini berupa media buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD yang
bertujuan untuk memahami materi yang terdapat dalam muatan
pembelajaran matematika. Buku panduan ini memiliki 4 subtema dan
menggunakan 4 permainan tradisional yang telah dimodifikasi sehingga
dapat digunakan untuk menyampaikan materi pada operasi hitung perkalian
dan pembagian bilangan cacah pada setiap subtema.
2. Buku panduan berbasis permainan tradisional ini ditujukan untuk
pembelajaran matematika yang berisikan: kata pengantar, tentang buku,
daftar isi, filosofi/profil permainan, subtema, materi, alat yang digunakan
dalam pelaksanaan permainan tradisional, cara bermain, konsep matematika
dalam permainan tradisional, soal latihan, soal tantangan, rubrik penilaian,
kegiatan refleksi, daftar referensi, biografi penulis, dan foto-foto kegiatan.
3. Buku panduan ini memuat gambar-gambar yang konkret berupa foto-foto
yang berkaitan dengan permainan tradisional yang digunakan dalam
menyampaikan materi pada tema kelas II Sekolah Dasar.
4. Buku panduan ini memiliki fungsi sebagai pegangan guru dalam
mengajarkan materi pada tema 2 kelas II di Sekolah Dasar. Pada setiap akhir
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subtema, diberikan sepuluh soal latihan dan lima soal tantangan yang
berkaitan dengan materi sebagai latihan siswa. Sepuluh soal latihan
digunakan sebagai latihan soal yang dibuat secara sederhana, sedangkan
lima soal tantangan merupakan soal yang memiliki tingkatan kesukaran
yang lebih tinggi dalam bentuk soal uraian.
5. Buku panduan ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran A4 (21,00 cm
x 29,7 cm), dicetak dengan menggunakan kertas ivory 230gsm, untuk
sampul buku dan menggunakan kertas art paper 150gsm sebagai isi buku.

Gambar 1.1 Ukuran A4 pada buku panduan
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab ini diuraikan kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka
berpikir, dan pertanyaan peneliti.
A.

Kajian Pustaka
Pada kajian pustaka dipaparkan mengenai teori-teori yang mendukung

penelitian ini, yaitu: 1) Teori Perkembangan Kognitif Anak; 2) Buku Panduan; 3)
Bermain; 4) Permainan Tradisional; 5) Matematika; 6) Operasi Hitung; dan 7)
Siswa Sekolah Dasar.
1.

Teori Perkembangan Kognitif Anak
a.

Pengertian Teori Perkembangan Kognitif Anak
Perkembangan kognitif merupakan kemampuan dasar yang dimiliki

seseorang untuk melakukan proses berpikir. Proses berpikir merupakan
kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan aktivitas
menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa yang
berhubungan dengan tingkat kecerdasaran (intelegensi) yang dapat
dilakukan dengan berbagai minat yang bertujuan untuk meningkatkan ideide dalam kegiatan belajar (Susanto, 2011: 48).
Perkembangan kognitif adalah suatu proses yang terus menerus
dialami oleh setiap individu namun hasilnya tidak bersifat berkelanjutan
dari hasil yang telah dicapai sebelumnya. Setiap individu (anak) akan
melewati tahapan perkembangan kognitif periode perkembangan dengan
hasil akhir yang berbeda-beda. Setiap periode perkembangan, anak akan
mencari keseimbangan antara struktur kognitifnya dengan pengalamanpengalaman kehidupannya yang baru. Ketidakseimbangan yang dialami
setiap inividu (anak), memerlukan pengakomodasian yang baru serta
transformasi dari setiap tahap perkembangan kognitif yang dialami oleh
dirinya (Husdarta & Nurlan, 2010: 169).
Perkembangan kognitif memiliki peranan yang sangat penting bagi
keberhasilan setiap individu yang disebabkan oleh aktivitas belajar yang
11
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selalu berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan proses
berpikir.. Contohnya saja, dalam kehidupan sehari-hari setiap individu dari
anak tersebut sedang mengalami persoalan-persoalan yang menuntutnya
untuk melakukan kegiatan pemecahan masalah. Dalam menyelesaikan
setiap permasalahan tersebut, anak sedang berada pada langkah yang lebih
kompleks

pada

dirinya

sendiri.

Sebelum

anak

mampu

untuk

menyelesaikan masalah yang dihadapinya, ia perlu memiliki kemampuan
berpikir untuk mencari cara penyelesaiannya (Syaodih, Ernawulan, &
Agustin, 2008: 20).
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa faktor
kognitif memiliki peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar
karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan
masalah mengingat dan berpikir. Perkembangan kognitif dimaksudkan
agar anak mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui
panca inderanya sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya
tersebut anak dapat melangsungkan hidupnya.
Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
guru dapat melaksanakan aktivitas belajar yang dilakukan di dalam kelas
dengan metode pembelajaran yang telah dimodifikasi oleh peneliti sesuai
dengan perkembangan kognitif yang sedang dialami oleh peserta didik
dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.
b. Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kognitif
Perkembangan kognitif anak dapat menunjukkan perkembangan pada
diri anak tersebut yang didapatkan dari cara berpikir anak itu sendiri.
Meskipun begitu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah
satu faktor yang mempengaruhi perkembangan koginitif adalah faktor
perkembangan kognitf anak yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Beliau
mengatakan bahwa “Pengalaman yang berasal dari lingkungan dan
kematangan, keduanya mempengaruhi perkembangan kognitif anak”
(Partini, 2003: 4). Perkembangan koginitif dapat dipengaruhi oleh
pertumbuhan sel otak anak dan perkembangan hubungan antar sel otak.
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Kondisi kesehatan dan gizi anak walaupun masih dalam kandungan ibu,
akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri
(Patmonodewo, 2003: 20).
Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin komplekslah
susunan sel syarafnya dan semakin meningkatnya kemampuan yang
dimiliki oleh dirinya. Ketika seseorang tumbuh dan berkembang menuju
tingkat kedewasaan, ia akan mengalami adaptasi biologis dengan
lingkungan sekitarnya yang akan menyebabkan adanya perubahan
kualitatif di dalam struktur kognitifnya (Asri Budiningsih, 2005: 35).
Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat
mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Susanto (2011: 59-60),
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif antara
lain:
1) Faktor Hereditas/Keturunan
Teori hereditas atau nativisme yang dipelopori oleh seorang ahli
filsafat Schopenhauer, mengemukakan bahwa manusia yang lahir
sudah membawa potensi tertentu yang tidak dapat dipengaruhi oleh
lingkungan. Taraf intelegensi sudah ditentukan sejak lahir.
2) Faktor Lingkungan
John Locke berpendapat bahwa, manusia dilahirkan dalam keadaan
suci seperti kertas putih yang belum ternoda, dikenal dengan teori
tabula rasa. Taraf intelegensi ditentukan oleh pengalaman dan
pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan hidupnya.
3) Faktor Kematangan
Tiap organ (fisik maupaun psikis) dikatakan matang jika telah
mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Hal ini
berhubungan dengan usia kronologis.
4) Faktor Pembentukan
Pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang
mempengaruhi perkembangan intelegensi. Ada dua pembentukan yaitu
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pembentukan sengaja (sekolah formal) dan pembentukan tidak sengaja
(pengaruh alam sekitar).
5)

Faktor Minat dan Bakat
Minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan
dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat seseorang akan
mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Seseorang yang memiliki bakat
tertentu akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya.

6)

Faktor Kebebasan
Keleluasaan manusia untuk berpikir divergen (menyebar) yang
berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memacahkan
masalah dan bebas memilih masalah sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa

faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah
faktor kematangan dan pengalaman yang berasal dari interaksi anak
dengan lingkungan. Dari interaksi dengan lingkungan, anak akan
memperoleh pengalaman dengan menggunakan asimilasi, akomodasi, dan
dikendalikan oleh prinsip keseimbangan. Pada anak usia TK, pengetahuan
itu bersifat subyektif dan akan berkembang menjadi obyektif apabila sudah
mencapai perkembangan remaja atau dewasa.
Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang telah dimodifikasi
oleh peneliti dengan melihat pengalaman-pengalaman yang telah dialami
oleh peserta didik yang berkaitan dengan penggunaan metode
pembelajaran tersebut ketika jam istirahat berlangsung.
c.

Teori Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget

1) Pengertian Teori Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget
Piaget merupakah salah satu ahli psikologi yang khusus dalam
membahas mengenai teori perkembangan kognitif pada anak. Piaget ini
lebih menitik beratkan pada struktur kognitif yang dimiliki oleh setiap
individu. Ia pun pernah melakukan sebuah penelitian dan membuat sebuah
buku dengan yang membahas mengenai subyek perkembangan kognitif
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pada tahun 1927 sampai tahun 1980. Cara pada Piaget ini memiliki
perbedaan dengan ahli psikologi yang sudah ada sebelumnya. Menurut
pandangan Piaget, cara berpikir seorang anak kuranglah matang
dibandingkan dengan orang dewasa yang disebabkan karena anak belum
memiliki banyak hal seperti pengetahuan. Dalam penelitian yang pernah
dilakukan oleh Piaget, tahap-tahap perkembangan kognitif seseorang yang
diikuti dengan bertambahnya usia, sangatlah mempengaruhi kemampuan
sesorang dalam mengamati ilmu pengetahuan (King: 152). Piaget juga
pernah mengemukakan sebuah penjelasan bahwa struktur kognitif yang
berkaitan dengan tentang bagaimana seorang anak dapat mengembangkan
konsep dunia yang ada di sekitar lingkungan hidup mereka. (Friedman &
Schustack, 2006: 59). Teori Piaget ini sering disebut dengan genetic
epistimologi (epistimologi genetik). Hal tersebut dikarenakan pada teori
yang dikembangkannya, ia berusaha untuk melacak suatu perkembangan
kemampuan intektual dan genetik yang mengacu pada pertumbuhan
(developmental) yang dialami oleh seseorang dengan tidak memandang
secara warisan biologis (keturunan) (Hergenhahn & Olson, 2010: 325).
Menurut padangan seorang Piaget, anak dilahirkan dengan skemata
sensorimotor yang memberi kerangka kepada mereka untuk melakukan
interaksi awal dengan lingkungan sekitarnya. Pengalaman awal yang
dialami oleh anak inilah akan ditentukan oleh skemata sensorimotor ini.
Dengan kata lain, kejadian yang dialami oleh anak akan diasimilasikan ke
skemata yang dapat direspon oleh anak tersebut yang dikarenakan kejadian
yang dialami mereka dapat menentukan batasan pengalaman dengan
mengandung elemen unik yang harus diakomodasi oleh struktur kognitif
anak. Melalui kegiatan interaksi anak dengan lingkungannya inilah,
stuktur kognitif yang dimilikinya akan berubah dan memungkinkan
perkembangan yang dimiliki oleh dirinya akan terus menerus terjadi.
Meskipun demikian, Piaget juga mengemukakan bahwa hal ini sangat
membutuhkan waktu yang lama dikarenakan skemata baru itu selalu
berkembang dari skemata yang sudah ada sebelumnya. Piaget juga
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berharap bahwa anak yang melakukan kegiatan ini akan mengalami
pertumbuhan intelektual yang dimulai dengan respins refleksif anak
terhadap lingkungannya akan semakin berkembang sampai pada titik
dimana anak sudah mampu untuk memikirkan kejadian secara potensial
maupun secara mental dalam hal mengeksplorasi beberapa akibat yang
akan ia terima. Dalam tahap menginteriosasi diri, anak dapat menghasilkan
perkembangan operasi yang mampu membebaskan diri anak dari segala
kebutuhan dirinya untuk berhadapan secara langsung dengan lingkungan
hidupnya. Hal tersebut dikarenakan mereka sudah dianggap mampu untuk
memanipulasi diri secara simbolis. Perkembangan operasi atau yang sering
disebut dengan tindakan yang bertujuan untuk menginteriosasikan diri
anak agar dapat membuat mereka menangani lingkungan dan tindakan
intelektual yang akan mereka lakukan secara kompleks sehingga struktur
kognitif anak lebih terartikulasikan dengan baik (Hergenhahn & Olson,
2010: 325).
Dari beberapa ahli tersebut dapat didefinisikan tahap perkembangan
kognitif menurut Jean Piaget adalah tahap yang dilalui oleh sesorang dari
usia 0 bulan hingga dewasa berusaha melacak perkembangan kemampuan
intelektual, bahwa genetik mengacu pada pertumbuhan (developmental)
bukan warisan biologis (keturunan).
2) Tahap-Tahap Perkembangan Kognitif menurut Jean Piaget
Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari
masa bayi hingga dewasa, menurut Piaget perkembangan yang
berlangsung melalui empat tahap, yaitu:
Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Kognitif Anak
Menurut Jean Piaget (Jarvis, 2011:148)
Nomor
1.
2.
3.
4.

Tahap Perkembangan Kognitif Anak
menurut Jean Piaget
Tahap Sensori-Motor
Tahap Pra-Operasional
Tahap Operasional Konkret
Tahap operasional Formal

Rentang Usia
Anak
0 - 2 tahun
2 – 7 tahun
7 – 11 tahun
11 tahun ke atas
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Pada tahap perkembangan kognitif anak seperti di atas, Piaget percaya
bahwa setiap individu akan melalui keempat tahap tersebut meskipun
terdapat kemungkinan setiap tahap akan dilalui pada usia yang berbedabeda. Setiap individu tersebut akan memasuki keempat tahap tersebut jika
dirinya sudah dianggap cukup matang dalam berpikir dengan logika jenis
baru atau operasi (Jarvis, 2011: 148). Setiap individu akan mengalami
setiap tingkatan pada tahap-tahap perkembangan kognitif meskipun
dengan kecepatan yang berbeda-beda setiap individunya. Sehingga dapat
memungkinkan seorang anak yang berumur 6 tahun sudah berada pada
tingkat operasional konkret sedangkan ada seorang anak yang berumur 8
tahun namun masih berada pada tingkat pra-operasional jika dilihatcara
berpikir kedua anak tersebut. Namun urutan perkembangan intelektual
sama untuk semua anak dengan melihat struktur untuk tingkatan
sebelumnya terintegrasi dan termasuk sebagai bagian dari tingkatantingkatan berikutnya (Dahar, 2011: 137).
a) Tahap Sensori-Motor
Rentang usia anak yang berada di tahap ini ialah anak yang
berusia 0- 2 tahun. Pada tahap ini, anak sedang dalam tahap untuk
belajar mengenal tentang diri sendiri dan dunia mereka dengan
bantuan seluruh alat indera yang sedang berkembang. Tak hanya itu,
anak juga dapat belajar melalui aktivas motorik (Diane, Old, &
Feldmen, 2008: 212). Aktivitas kognitif berpusat pada aspek alat
dirinya (sensori) dan gerak (motor), artinya dalam peringkat ini,
anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan
melalui alat indera dan pergerakannya. Keadaan ini merupakan dasar
bagi perkembangan kognitif selanjutnya, aktivitas sensori motor
terbentuk melalui proses penyesuaian struktur fisik sebagai hasil dari
interaksi dengan lingkungannya (Surya, 2003: 57).
b) Tahap Pra-Operasional
Tahap Pra-Operasional ini dialami oleh anak dengan rentang usia
2 – 7 tahun yang telah mampu untuk menunjukkan aktivitas kognitif
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dalam menghadapi berbagai hal yang berada di luar diri anak
tersebut. Meskipun begitu, aktivitas berpikir anak belum seutuhnya
memiliki sistem yang teroganisasikan. Anak sudah dapat memahami
realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda –tanda dan
simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak
sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Hal ini ditandai dengan
ciri-ciri:
(1)

Transductive reasoning, yaitu cara berpikir yang bukan
induktif atau deduktif tetapi tidak logis.

(2)

Ketidakjelasan

hubungan

sebab-akibat,

yaitu

anak

mengenal hubungan sebabakibat secara tidak logis.
(3)

Animisme, yaitu menganggap bahwa semua benda itu hidup
seperti dirinya.

(4)

Artificialism, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di
lingkungan itu mempunyai jiwa seperti manusia

(5)

Perceptually bound, yaitu anak menilai sesuatu berdasarkan
apa yang dilihat atau di dengar.

(6)

Mental experiment yaitu anak mencoba melakukan sesuatu
untuk

menemukan

jawaban

dari

persoalan

yang

dihadapinya.
(7)

Centration, yaitu anak memusatkan perhatiannya kepada
sesuatu ciri yang paling menarik dan mengabaikan ciri yang
lainnya.

(8)

Egosentrisme, yaitu anak melihat dunia lingkungannya
menurut kehendak dirinya (Surya, 2003: 57-58).

c) Tahap Operasional Konkret
Tahap Operasional Konkret ini biasanya dialami anak dengan
rentang usia 7 – 11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah cukup matang untuk
menggunakan pemikiran logika atau operasi meskipun hanya pada objek
fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini pula, anak telah hilang
kecenderungan terhadap animism dan articialisme. Egosentrisnya
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berkurang dan kemampuannya dalam tugas-tugas konservasi menjadi
lebih baik. Namun, tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada
tahap operasional kongkrit masih mengalami kesulitan besar dalam
menyelesaikan tugas-tugas logika (Jarvis, 2011: 149-150). Sebagai
contoh anak-anak yang diberi tiga boneka dengan warna rambut yang
berlainan (Edith, Susan dan Lily), tidak mengalami kesulitan untuk
mengidentifikasikan boneka yang berambut paling gelap. Namun ketika
diberi pertanyaan, “rambut Edith lebih terang dari rambut Susan. Rambut
Edith lebih gelap daripada rambut Lily. Rambut siapakah yang paling
gelap?”, anak-anak pada tahap operasional konkret mengalami kesulitan
karena mereka belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan
lambang-lambang.
d) Tahap Operasional Formal
Tahap Operasional ini biasanya dialami oleh anak dengan rentang
usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak akan mengalami periode
operasi yang baru. Hal tersebut dapat membuat anak sudah mampu untuk
menggunakan operasi-operasi secara konkret yang bertujuan untuk
membentuk operasi yang lebih kompleks (Jarvis, 2011: 111). Kemajuan
diri yang dialami anak selama tahap ini adalah anak sudah tidak perlu
berpikir dengan bantuan benda atau peristiwa yang berbentuk konkret
karena ia sudah mampu berpikir secara abstrak. Pada tahap ini pula, anak
sudah mampu untuk memahami sebuah bentuk argumen dengan tidak
dibingungkan oleh sisi argumen. Hal tersebut yang membuat anak
disebut dengan anak yang sedang berada pada tahap operasional formal.
Berdasakan pernyataan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa
perkembangan kognitif merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh
seseorang dalam proses berpikir dan memiliki ciri khas masing-masing dalam
setiap tahap yang akan dialami. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini
sangat berhubungan dengan pelaksanan pembelajaran yang dilakukan kepada
peserta didik dengan rentang usia 7-8 tahun. Oleh karena itu, rentang usia
tersebut termasuk ke dalam tahap operasional konkret dimana peserta didik
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lebih dapat memahami materi yang diberikan oleh seorang pendidik dengan
media yang bersifat konkret/nyata.
2.

Buku Panduan
a. Pengertian Buku Panduan
Dalam dunia pendidikan, buku dapat digolongkan dalam empat istilah
yang berbeda-beda yaitu buku teks pembelajaran, buku pengayaan peserta
didik, buku referensi, dan buku panduan yang digunakan untuk pedoman
seorang pendidik. Dalam penelitian ini, buku yang dikembangkan oleh
peneliti adalah buku panduan yang dapat digunakan oleh seorang pendidik
atau guru sebagai pegangan mereka dalam memberikan materi
pembelajaran kepada para peserta didiknya. Buku panduan untuk pendidik
merupakan buku yang ditujukkan untuk guru serta di dalamnya terdapat
sebuah prinsip, prosedur, deskripsi tentang materi pokok yang akan
dibahas, serta model pembelajaran yang dapat digunakan dalam
menyampaikan materi pembelajaran oleh pendidik kepada peserta didik
(Sitepu, 2012: 17). Buku panduan juga dapat diartikan sebagai buku yang
berisikan berbagai macam informasi yang membahas mengenai suatu
masalah atau subjek. Buku panduan tersebut juga berisikan informasiinformasi yang membahas mengenai kegiatan yang akan dilakukan oleh
sebuah komunitas sebagai materi ajar yang perlu dipahami oleh seorang
pendidik sebelum mereka gunakan untuk menyampaikan kepada peserta
didik (Permendiknas No.2/2008).
Menurut beberapa pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa yang
dimaksud dengan buku panduan adalah sebuah buku yang di dalamnya
terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan prosedur, deskripsi
materi pokok, metode pembelajaran, serta model pembelajaran yang
digunakan. Informasi-informasi tersebut dapat memudahkan seorang
pendidik dalam menyampaikan materi yang akan ia sampaikan kepada
peserta didik.
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b. Karakteristik Buku Panduan
Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) menyatakan bahwa terdapat
sepuluh kriteria yang harus ada pada setiap buku teks pembelajaran, buku
pengayaan peserta didik, buku referensi, dan buku panduan yang bertujuan
agar memberikan kualitas pada buku tersebut. Sepuluh kriteria buku
panduan yang dikemukakan oleh Grene dan Petty adalah sebagai berikut:
1) Harus menarik minat bagi yang mempergunakannya.
2) Harus memberi motivasi bagi guru.
3) Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang memanfaatkannya.
4) Mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan
pemakainnya.
5) Harus memiliki hubungan erat dengan pelajaran.
6) Harus

dapat

menstimulasi

dan

merangsang

aktivitas

proses

pembelajaran.
7) Harus menghindari konsep - konsep yang samar-samar agar tidak
membingungkan penggunanya.
8) Memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga menjadi sudut
pandang bagi pemakainya.
9) Harus mampu memberi pemantapan dan penekanan pada nilai - nilai
anak dan orang dewasa.
10) Harus mampu menghargai perbedaan pribadi para pemakainya.
Berdasarkan pendapat Greene dan Petty di atas, peneliti menggunakan
kriteria buku panduan berkualitas yang dikemukakan oleh Greene dan Petty
(dalam Utomo, 2008:45) sebagai pedoman dalam pengembangan produk yang
dilakukan oleh peneliti berupa buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional kelas II Sekolah Dasar.
3. Bermain
a. Pengertian Bermain
Bermain merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang terutama pada
kalangan anak-anak. Bermain juga merupakan lahan bagi anak-anak untuk
dapat mengekpresikan diri mereka dalam segala bentuk tingkah laku yang
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menyenangkan tanpa paksaan dari orang lain. Pada zaman dahulu, bermain
hanya dianggap sebagai kegiatan yang dipandang dengan sebelah mata.
Oleh karena itu, bermain kurang mendapatkan perhatian khusus dari ahli
ilmu jiwa. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan tentang psikologi
perkembangan anak dan perhatian pada anak yang masih kurang pada
masa lalu. Akan tetapi semakin majunya dunia teknologi dan dukungan
hasil penelitian mutakhir, dapat menjadikan kegiatan bermain dapat
menempati urutan wahid dalam dunia kegiatan yang ada pada kalangan
anak-anak (Sugianto, 1995:4)
Bermain merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang
bersifat menyenangkan dan tanpa paksaan dari orang lain. Oleh karena itu,
anak tidak memperlukan pujian saat mereka melakukan aktivitas bermain
(Sujarno, 2011: 1). Bermain juga dapat merupakan sebuah kegiatan yang
sangat dibutuhkan oleh kalangan anak-anak. Kebutuhan anak akan
bermain tersebut sama dengan kebutuhan anak untuk mengonsumsi
makanan bergizi dan mengandung banyak yang sangat baik bagi kesehatan
dirinya terlebih lagi bagi petumbuhan tubuhnya. Melalui kegiatan
bermain, dapat meningkatan berpikir kreatif anak, meningkatkan ekpresi
pikiran dan perasaannya, serta mampu untuk menghubungkan peristiwa
satu dengan peristiwa yang lainnya. Tak hanya itu, ketika anak
melaksanakan kegiatan bermain, anak tersebut akan menemukan
kelebihan dan kelemahan, pemikiran, perasaan, minat, dan keterampilan
yang dimiliki oleh dirinya (Padmonodewo dalam Larasati, 2009: 1).
Dari beberapa pendapat di atas, dapat diartikan bahwa bermain
merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh kalangan anak-anak
agar mereka mampu menemukan kelebihan dan kelemahan, pemikiran,
perasaan, minat, dan keterampilan yang dimiliki oleh dirinya. Keterkaitan
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah guru dapat
melaksanakan pembelajaran matematika yang telah dimodifikasi oleh
peneliti agar peserta didik dapat belajar sambil bermain.
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b. Prinsip Bermain
Aktivitas bermain bukan hanya sekedar aktivitas bermain saja,
melainkan bermain merupakan salah satu bagian yang dapat digunakan
oleh guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ketika
anak sedang melakukan kegiatan bermain, tidak hanya perasaan senang
yang ia dapatkan melainkan ia juga akan menambah pengetahuan mereka
terlebih lagi untuk merangsang kecerdasan otaknya. Hal tersebut dapat
mereka dapatkan karena mereka melakukan kegiatan melihat, mendengar,
meraba, dan merasakan pada waktu yang hampir bersamaan. Berikut ini
merupakan beberapa prinsip yang dapat diperoleh anak ketika
mengkombinasikan kegiatan bermain dengan proses belajar mereka agar
dapat tumbuh dan berkembang secara baik menurut Prasetyono (2008: 13),
yaitu:
1) Pengaruh

lingkungan

dapat

mempengaruhi

pertumbuhan

dan

perkembangan yang dialami oleh anak.
2) Orang dewasa memiliki tugas yang besar dalam membantu proses
belajar anak. Tugas orang dewasa adalah mendorong, memberi
kesempatan belajar, dan membiarkan anak belajar sendiri karena pada
dasarnya anak sangat suka dengan aktivitas belajar.
3) Masa yang baik untuk meningkatkan kecerdasan anak merupakan masa
yang dimulai dari anak sejak lahir hingga mencapai usia 6 tahun.
4) Dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar anak, maka orang dewasa
harus mempersiapkan lingkungan belajar mereka secara matang karena
mereka dapat menyerap hampir semua yang dipelajarinya dan mereka
pun dapat memilih kegiatan belajar mereka sendiri.
5) Orang dewasa tidak boleh membatasi gerakan-gerakan yang dilakukan
oleh anak kecil karena anak kecil mampu belajar melalui gerakangerakan kecuali gerakan yang dapat membahayakan diri anak tersebut.
6) Pada masa tertentu, anak akan lebih mudah belajar dari suatu kecakapan
tertentu dibandingkan pada masa lain.
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7) Pada masa anak-anak, kegiatan senso-motoris merupakan peran yang
sangat penting dalam aktivitas belajar anak. Semakin banyak
kesempatan anak untuk mengirimkan rangsangan-rangsangan sensoris
ke otak, maka kecerdasan otaknya akan semakin berkembang.
8) Orang dewasa tidak boleh memaksakan anak untuk melakukan aktivitas
belajar yang harus dilakukan oleh anak. Biarkanlah anak memilih
aktivitas belajar yang diinginkan anak itu sendiri.
9) Anak haruslah belajar dengan mengikuti iramanya sendiri sesuai
dengan taraf kemantangan dirinya dan tanpa paksaan dari orang dewasa
terlebih lagi anak tersebut dibanding-bandingkan dengan anak yang
lain.
10) Ketika anak sudah mampu untuk menyelesaikan tugasnya, maka anak
tersebut dpaat mengembangkan kepercayaan yang ada pada dirinya.
c. Tahapan Bermain
Menurut Desmita (2013: 142-143) bermain memiliki beberapa tahapan.
Tahapan ini harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang dialami oleh
anak-anak. Enam tahapan bermain bagi anak tersebut adalah
1) Unioccupied
Anak akan memperhatikan dan melihat segala sesuatu yang dinggap
mereka merupakan hal yang menarik perhatiannya. Anak tersebut juga
akan melakukan gerakan-gerakan bebas dalam bentuk tingkah laku
yang tidak terkontrol.
2) Soliraty
Tidak adanya kontak mata antar satu anak dengan anak yang lain
pada suatu kelompok. Hal tersebut dikarenakan setiap anak dalam
kelompok tersebut sedang asyik dengan kegiatannya masing-masing
dan menggunakan bermacam-macam alat permainan.
3) Onlooker
Anak akan melihat, memperhatikan, serta melakukan suatu
kegiatan komunikasi dengan teman-temannya. Akan tetapi anak
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tersebut tidak terlibat dalam aktivitas bermain yang sedang dilakukan
oleh temannya.
4) Parallel
Anak-anak sudah dapat bermain dengan alat-alat permainan yang
sama tetapi tidak ada kontak antara satu anak dengan anak yang lain.
Tak hanya itu, mereka juga tidak melakukan kegiatan tukar menukar
alat permainan mereka masing-masing.
5) Associative
Anak sudah dalam tahapan dapat saling tukar menukar alat
permainan mereka. Akan tetapi alat permainan tersebut tidak dapat
mengarah pada satu tujuan yang sama serta tidak ada pembagian peran
serta pembagian alat permainan.
6) Cooperative
Anak-anak sudah dalam tahapan untuk mampu bermain dalam
kelompok yang sudah terorganisir dengan kegiatan-kegiatan yang
bersifat konstruktif dan konkret. Anak juga sudah dapat membagi
peran-peran mereka sendiri. Pada tahap bermain jenis Cooperative ini,
akan terdapat satu atau dua anak yang bertugas sebagai pemimpin atau
pengarah jalannya permainan.
d. Manfaat Bermain
Menurut Andang Ismail (2006: 18-19) memiliki banyak manfaat untuk
anak-anak. Manfaat-manfaat bermain antara lain adalah
1) Sebagai sarana untuk dapat membawa anak masuk ke dalam dunia
bermasyarakat. Hal tersebut dikarenakan bermain dapat memunculkan
suasana permainan yang dapat membuat anak untuk saling mengenal,
menghargai, dan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan antar anak
yang melakukan permainan. Dengan demikian, kegiatan bermain dapat
menjadi landasan dalam pembentukan perasaan sosial anak.
2) Sebagai sarana untuk mengenal kekuatan yang dimiliki oleh diri
sendiri. Ketika anak sudah terbiasa melakukan aktivitas bermain, maka
anak tersebut dapat mengenal kedudukan dirinya di kalangan teman-
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temannya dan dapat mengenal bahan atau sifat dari benda yang mereka
mainkan.
3) Sebagai sarana untuk memperoleh kesempatan dalam mengembangkan
fantasi dan menyalurkan kecenderungan pembawaan diri anak.
4) Sebagai sarana untuk melatih anak dalam menempa emosi. Ketika anak
melakukan aktivitas bermain, maka macam-macam perasaan mereka
akan muncul. Oleh karena itu, akan ada anak yang dapat menikmati
suasana permainan yang sedang mereka lakukan akan tetapi akan ada
anak yang merasa kecewa.
5) Sebagai sarana untuk memperoleh kegembiraan, kesenangan, dan
kepuasan. Suasana kegembiraan yang dialami oleh anak akan dapat
menjatuhkan diri mereka dari perasaan-perasaan yang negative.
Misalnya saja perasaan dengki, iri hati, ingin menang sendiri, dan masih
banyak lagi.
6) Sebagai sarana untuk anak dalam menaati peraturan yang telah
disepakati bersama. Anak-anak yang melakukan aktivitas bermain akan
menaati peraturan yang telah mereka sepakati bersama dengan penuh
kejujuran. Hal tersebut dapat membuat permainan akan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah mereka buat.
Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa
bermain merupakan aktivitas yang sangat digemari oleh semua kalangan
masyarakat karena dapat menimbulkan rasa senang ketika melakukan aktivitas
tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti ingin mengajak peserta
didik kelas II untuk melaksanakan kegiatan bermain namun tidak lupa juga
untuk memberikan materi pembelajaran yang sering mereka anggap rumit
dengan menggunakan permainan tradisional.
4. Permainan Tradisional
a. Pengertian Permainan Tradisional
Permainan tradisional merupakan suatu aktvitas permainan yang
terdapat pada suatu daerah tertentu yang sarat dengan nilai-nilai budaya
dan tata kehidupan masyarakat. Tak hanya itu, permainan tradisional
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diajarkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya
hingga saat ini (Kurniati, 2016: 2). Permainan tradisional juga merupakan
suatu permainan konvensional yang sudah tumbuh dan berkembang sejak
zaman nenek moyang manusia. Setiap daerah yang ada di Indonesia,
memiliki permainan tradisional dan aturan permainan yang berbeda-beda
(Azizah, 2016: 284).
Dari beberapa pendapat di atas, permainan tradisional merupakan suatu
permainan yang dilakukan secara konvensional yang sudah ada dari zaman
nenek moyang dan dilakukan secara turun temurun dari generasi ke
generasi berikutnya yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa senang
bagi orang yang melakukannya.
Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
metode pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti dapat digunakan
oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran matematika pada
tema 2 kelas II Sekolah Dasar (SD).
b. Macam-Macam Permainan Tradisional yang dikembangkan
1) Permainan Tradisional Ular Tangga
a) Pengertian Permainan Tradisional Ular Tangga
Ular tangga merupakan salah satu permainan tradisional yang
pelaksanaan permainannya menggunakan sebuah dadu yang berfungsi
sebagai penentu berapa langkah yang harus dijalankan oleh bidak.
Permainan ular tangga ini masuk dalam kategori “board game”. Board
game disebut juga dengan permainan papan sejenis dengan permainan
monopoli, halma, ludo, dan lain sebagainya. Papan yang ada pada
sebuah permainan ular tangga berupa gambar petak-petak yang terdiri
dari 10 baris dan kolom dari diberi nomor 1 sampai dengan 100. Sesuai
dengan namanya, permainan ular tangga ini terdapat gambar ular dan
tangga pada beberapa kotak yang tersebar secara acak (Husna, 2009:
145).
Permainan ular tangga merupakan salah satu permainan yang
menggunakan papan dengan berat yang ringan dan cukup popular di
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wilayah Indonesia selain permainan papan lain seperti monopoli, ludo,
halma, dan lain sebagainya (Rahman, 2010). Permainan ular tangga ini
memiliki sifat yang ringan ketika dibawa, sederhana, mendidik,
menghibur, mudah dimengerti oleh anak-anak, dan sangat interaktif
jika dilakukan secara bersama-sama (Satya, 2012).
Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa
permainan ular tangga merupakan salah satu permainan papan yang
bersifat ringan ketika dibawa, sederhana, mendidik, menghibur, mudah
dimengerti oleh anak-anak, dan sangat interaktif jika dilakukan secara
bersama-sama yang terbagi menjadi petak-petak yang berjumlah 100
dengan terbagi ke dalam 10 baris dan 10 kolom dan terdapat gambar
ular tangga pada beberapa petak yang diletakkan secara acak.
b) Langkah-Langkah dalam Permainan Tradisional Ular Tangga
Menurut (Husna, 2009: 145) setiap permainan memiliki peraturan
masing-masing terlebih lagi permainan ular tangga. Berikut langkahlangkah dalam permainan ular tangga:
(1) Semua pemain memulai permainan dari petak nomor 1 dan
berakhir pada petak nomor 100.
(2) Terdapat beberapa jumlah ular dan tangga yang terletak pada
petak tertentu pada papan permainan.
(3) Terdapat satu buah dadu dan beberapa bidak. Jumlah bidak yang
digunakan sesuai dengan jumlah pemain. Biasanya bidak
menggunakan warna yang berbeda untuk setiap pemain dan
tidak ada aturan tertentu tentang jenis bidak yang digunakan.
(4) Panjang ular dan tangga bermacam-macam. Ular dapat
memindahkan bidak pemain untuk mundur beberapa petak.
Sedangkan tangga dapat memindahkan bidak pemain maju
beberapa petak.
(5) Sebagian dari ular dan tangga adalah pendek dan hanya sedikit
tangga yang panjang. Pada beberapa permainan terdapat ular
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pada petak nomor 99 akan memindahkan bidak pemain jauh ke
bawah.
(6) Untuk menentukan siapa yang mendapatkan giliran pertama,
biasanya dilakukan pelemparan dadu oleh setiap pemain. Yang
mendapatkan nilai mata dadu tertinggi ialah orang yang
mendapatkan giliran pertama untuk bermain.
(7) Pada saat gilirannya, pemain melempar dadu dan dapat
memajukan bidaknya beberapa petak sesuai dengan angka yang
didapatkan saat melempar dadu.
(8) Bila pemain mendapatkan angka 6 dari pelemparan dadu, maka
pemain tersebut tidak boleh menjalankan bidaknya terlebih
dahulu akan tetapi melemparkan dadu kembali sehingga
didapatkan dijumlahkan angka pada pelemparan pertama dan
kedua.
(9) Boleh terdapat lebih dari satu bidak dalam satu petak.
(10) Jika bidak pemain berakhir pada petak yang bergambar kaki
tangga, maka bidak tersebut langsung naik ke petak yang
bergambar puncak dari tangga tersebut.
(11) Jika pemain bidak berakhir pada petak yang bergambar ekor
ular, maka bidak tersebut harus turun sampai pada petak yang
terdapat gambar kepala ular.
(12) Pemenang dari permainan ini adalah pemain yang pertama kali
berhasil mencapai petak bernomor 100 atau petak terakhir.
c) Manfaat Permainan Tradisional Ular Tangga
Menurut (Ismail dalam Rifa, 2012: 12) manfaat permainan
tradisional ular tangga adalah
(1) Dapat memberikan pegetahuan kepada anak melalui proses
pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain.
(2) Dapat merangsang pengembangan daya pikir, daya cipta, dan
bahasa anak yang berguna untuk menumbuhkan sikap, mental,
serta akhlak anak dengan baik.
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(3) Dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik,
memberikan rasa aman, dan menyenangkan pada diri anak.
(4) Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran anak dalam
perkembangan fisik-motorik, bahasa, intelektual, moral, sosial,
maypun emosional anak.
(5) Dapat meningkatkan konsenterasi anak.
(6) Dapat meningkatkan kemampuan sosialisasi anak.
(7) Dapat meningkat rasa percaya diri pada anak.
(8) Dapat menumbuhkan jiwa kepimimpinan.
d) Kelebihan dan Kelemahan Permainan Tradisional Ular Tangga
Semua media pembelajaran memiliki pasti memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kelebihan dan kelemahan dari permainan tradisional ular
tangga ini dikemukakan oleh Arief S. Sadiman, et al. (2012: 78) sebagai
berikut:
(1) Kelebihan
(a) Media

permainan

tradisional

ular

tangga

dapat

dipergunakan dalam kegiatan belajar mengajar karena
bersifat menyenangkan sehingga dapat menarik anak untuk
dapat belajar sambil bermain.
(b) Anak dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses
pembelajaran.
(c) Media permainan tradisional ular tangga dapat digunakan
dalam membantu semua aspek perkembangan salah satunya
dapat mengembangkan kecerdasan logika matematika
anak.
(d) Media permainan tradisional ular tangga dapat merangsang
anak untuk dapat memecahkan masalah tanpa disadari.
(e) Penggunaan media permainan tradisional ular tangga ini
dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas.
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(2) Kelemahan
(a) Dalam penggunaan media permainan tradisional ular
tangga ini sangat memerlukan banyak waktu untuk
menjelaskan kepada peserta didik.
(b) Media permainan tradisional ular tangga ini tidak dapat
digunakan

untuk

mengembangkan

semua

materi

pembelajaran.
(c) Peserta didik kurang mengetahui pemahaman tentang
aturan permainan tradisional ini sehingga dapat membuat
pembelajaran menjadi ricuh.
(d) Peserta didik akan mengalami kesulitan saat melakukan
permainan ini jika mereka kurang menguasai materi
pembelajaran dengan baik.
2) Permainan Tradisional Petak Umpet
a) Pengertian Permainan Tradisional Petak Umpet
Permainan petak umpet merupakan salah satu permainan yang
membutuhkan beberapa orang untuk melakukannya. Permainan petak
umpet ini memiliki tujuan untuk mencari pemain lain yang sedang
bersembunyi dan biasanya dilakukan di ruang yang terbuka (Alif, 2014:
22).
Permainan petak umpet ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan
nama hide and seek. Permainan petak umpet cukup dikenal di berbagai
wilayah Indonesia dengan pemberian nama yang berbeda-beda.
Permainan tradisional petak umpet ini juga merupakan salah satu
permainan yang sangat dikenal di kalangan anak-anak. Permainan ini
dapat dimainkan jika dilakukan oleh tiga orang atau lebih. Selain itu,
permainan tradisional petak umpet in juga membutuhkan ketelitian
anak yang berperan sebagai “kucing” dalam upaya menemukan
menemukan teman-temannya (Sumarni, 2014: 18).
Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat diartikan bahwa permainan
tradisional petak umpet merupakan permainan yang dilakukan oleh tiga
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orang atau lebih yang biasanya dilakukan di ruang terbuka. Dalam
permainan ini, terdapat peran “kucing” yang bertugas untuk mencari
teman-temannya yang sedang bersembunyi.
b) Langkah-Langkah dalam Permainan Tradisional Petak
Umpet
Hal yang pertama kali dilakukan dalam permainan petak umpet ini
adalah menyiapkan alat berupa batok kelapa yang sudah dibelah dan
sebuah bilah bambu (tongkat) yang akan digunakan untuk memukul
batok kelapa tersebut. Permainan ini relatif mudah ditemukan di setiap
wilayah terutama wilayah perdesaan. Setelah alat yang digunakan
sudah siap untuk dipakai, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah
menentukan siapa menjadi “kucing” atau pemain yang bertugas untuk
mencari pemain lain yang sedang bersembunyi. Hal yang dapat
dilakukan untuk memilih pemain yang berperan sebagai “kucing” ini
adalah menggunakan sebuah lagu yang tiap potongan bait kata-katanya
ditunjukkan kepada seseorang yang ada dalam lingkaran dan yang
terakhir ditunjukk bertepatan dengan akhir dari lagu tersebut, maka
dialah yang menjadi “kucing” dan bertugas untuk mencari temantemannya atau pemain lain yang sedang bersembunyi.
Setelah “kucing” ditemukan, kemudian serentak pemain lain yang
tidak berperan sebagai “kucing” harus bersembunyi secepat mungkin.
Sementara pemain yang lain bersembunyi, sang “kucing” bergegas
menghitung angka sebagai batas waktu pemain lain untuk bersembunyi.
Angka ynag dihitung biasanya dari angka satu sampai dua puluh atau
menyesuaikan kesepakatan seluruh pemain sebelum permainan petak
umpet dilakukan. Dalam beberapa permainan sejenis ini, ditemukan
juga hitungan satu sampai dua puluh lima yang disebut dengan “kucing
dua lima” atau “hong 25)” (Alif, 2014: 22).
c) Manfaat Permainan Tradisional Petak Umpet
Menurut Jatimika (2012: 96), manfaat yang dapat kita ambil dari
dari permainan tradisional petak umpet ini sebagai berikut:
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(1) Anak akan menjadi lebih aktif
(2) Anak dapat belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain
(3) Anak dapat belajar berhitung
(4) Dapat membuat anak menjadi lebih kreatif.
(5) Dapat melatih anak untuk pada aturan yang telah disepakati
bersama.
(6) Anak akan belajar berdiskusi untuk menyelesaikan masalah.
(7) Dapat menumbuhkan sikap sportivitas anak.
d) Kelebihan dan Kelemahan Permainan Tradisional Petak
Umpet
Menurut (Agustin, 2017: 20) kelebihan dan kelemahan dari
permainan tradisional petak umpet ini adalah
(1) Kelebihan
(a) Dapat melatih kesabaran anak ketika mencari pemain lain
yang sedang bersembunyi.
(b) Tidak memerlukan banyak biaya.
(c) Dapat melatih sportivitas anak.
(d) Membantu anak untuk bersosialisasi dengan teman
lainnya.
(e) Anak akan lebih berpikir kritis karena ketika sebagai
pencari mereka harus mencari tempat yang tepat agar tidak
mudah ditemukan oleh “kucing”.
(2) Kelemahan
(a) Membutuhkan lahan yang cukup luas.
(b) Memerlukan waktu yang lama jika pemain yang
bersembunyi terlalu banyak.
(c) Jika permainan dilakukan secara terus menerus anak akan
mudah bosan.
(d) Permainan ini merupakan permainan kelompok, jadi anak
sulit untuk mencari pemain yang bersembunyi jika jumlah
pemainnya cukup banyak.
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3) Permainan Tradisional Gobak Sodor
a) Pengertian Permainan Tradisional Gobak Sodor
Permainan tradisional gobak sodor adalah salah satu permainan
yang berasalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sering
dikenal dengan nama galasin atau galah asin. Gobak sondor sendiri
berasal dari kata gobak dan sodor. Gobak yang berarti bergerak bebas
dan sodor yang berarti tombak. Pada zaman nenek moyang manusia,
para pemainan tradisional gobak sodor ini ialah para prajurit kraton
yang dikenal dengan nama sodoran. Sodoran ini berfungsi sebagai
kegiatan yang dapat melatih keterampilan para prajurit kraton dalam
melaksanakan perang. Dalam pelaksanaan permainan tradisional ini,
para prajurit kraton menggunakan sebuah tombak yang memiliki
panjang kira-kira dua meter tanpa mata tombak yang tajam pada bagian
ujung tombak tersebut (Achroni, 2012: 55).
Permainan tradisional gobak sodor juga merupakan salah satu
permainan tradisional yang dapat dilakukan di luar ruangan atau ruang
kelas. Arena permainan yang digunakan dalam permainan tradisional
gobak sodor ini berbentuk kotak persegi panjang yang dibagi menjadi
dua bagian yaitu bagian secara horizontal dan vertikal (Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016: 34).
Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa permainan
tradisional gobak sodor ini merupakan salah satu permainan yang dapat
dilakukan oleh dua orang atau lebih dan biasanya dilakukan di luar
ruangan. Arena permainnya yang digunakan dalam permainan
tradisional gobak sodor berbentuk kotak persegi panjang yang dibagi
menjadi dua bagian yaitu bagian secara horizontal dan vertikal.
b) Langkah-Langkah dalam Permainan Tradisional Gobak
Sodor
Menurut Husna (2009: 1) langkah-langkah yang harus dilakukan
dalam bermain permainan tradisional adalah
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(1) Membagi para pemain menjadi 2 kelompok/regu.
(2) Setiap kelompok melakukan undian siapa kelompok penjaga
dan siapa kelompok lawan.
(3) Setiap pemain di kelompok penjaga harus membuat membuat
penjagaan berlapis dengan cara berbaris ke belakang sambil
merentangkan kedua tangan mereka agar tidak dilalui oleh
setiap peserta di kelompok lawan.
(4) Jarak antar pemain penjaga adalah sejauh 5 langkah dan jarak
rentangan ke samping sejauh empat kali rentangan tangan
pemain.
(5) Garis wilayah permainan gobak sodor ditandai dengan kapur.
(6) Selama permainan gobak sodor ini berlangsung, salah satu kaki
setiap pemain penjaga harus tetap di atas garis jaga dan tidak
dapat bergerak bebas untuk menghalangi pemain lawan agar
tidak dapat lolos meunju garis selanjutnya.
(7) Jika pemain lawan tersentuh oleh pemain penjaga maka pemain
lawan tersebut dianggap gugur dan dianggap mengalami
kekalahan.
(8) Jika seluruh pemain lawan mampu melewati seluruh garis dalam
seluruh wilayah permainan, kelompok pemain lawan dianggap
berhasil dan mengalami kemenangan.
c)

Manfaat Permainan Tradisional Gobak Sodor
Manfaat permainan gobak sodor yang dikemukakan oleh (Achroni,

2012: 58) adalah
(1) Anak menjadi gembira.
(2) Mampu melatih sikap kerja sama anak dalam bekerja secara
kelompok.
(3) Dalam kegiatan bermain, setiap regu harus memilih siapa yang
akan menjadi ketua/pemimpin kelompok. Hal ini dapat
bermanfaat untuk anak dalam melatih jiwa kepimpinan mereka.
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(4) Mengasah kemampuan anak dalam menyusun strategi dalam
memenangkan sebuah permainan.
(5) Pada kegiatan permainan gobak sodor, bagi kelompok yang
mengalami kekalahan harus menerima konsekuensi yang sudah
disepakati. Hal ini mampu untuk melatih anak untuk
bertanggung jawab dan membangun sikap sportivitas pada diri
anak.
(6) Melatih anak untuk melatih jiwa semangat juang mereka untuk
meraih kemenangan.
d) Kelebihan dan Kelemahan Permainan Tradisional Gobak
Sodor
Menurut Erdiana (2016: 12) kelebihan dan kelemahan gobak
sodor sebagai berikut:
(1) Kelebihan
(a) Biaya yang digunakan untuk dapat memainkan permainan
tradisional ini sangat ringan karena peralatan yang
digunakan juga masih sederhana seperti pecahan genting,
bata, atau kapur.
(b) Permainan gobak sodor ini dapat mengembangkan motorik
kasar anak karena dalam permainan tradisional ini banyak
melakukan gerakan dasar seperti berlari dan melompat.
(c) Permainan

tradisional

gobak

sodor

ini

dapat

mengembangkan sosial anak karena permainan ini
membutuhkan tidak sedikit pemain.
(2) Kelemahan
(a) Permainan tradisional gobak sodor ini membutuhkan lahan
yang sangat luas.
(b) Jika pemain tidak berhati-hati maka pemain akan jatuh dan
terluka jika dilakukan di tempat yang terbuka dan berbatu.
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4) Permainan Tradisional Englek
a) Pengertian Permainan Tradisional Engklek
Dalam daerah Kabupaten Bengkulu, permainan tradisional engklek
ini terkenal dengan Somdah. Somdah merupakan salah satu permainan
tradisional yang ada di Kabupaten Bengkulu yang menggunakan media
gambar persegi empat yang digambar pada sebuah lantai atau tanah
(Wardani, 2010: 15).
Sedangkan dalam daerah Pulau Jawa, permainan tradisional
engklek ini merupakan salah satu permainan tradisional yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan cara bermainnya dengan melompatlompat pada bidang datar yang telah digambar kotak-kotak dan
kemudian pemain yang melakukan permainan ini diminta untuk
melompat dari satu kotak ke kota berikutnya (Montolalu, 2005: 34).
Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat didefinisikan bahwa
permainan tradisional engklek adalah salah satu permainan yang sering
dimainkan secara konvensional oleh dua orang atau lebih dengan cara
melompat-lompat dari kotak yang satu ke kotak berikutnya pada bidang
datar yang telah digambarkan di atas sebuah lantai atau tanah.
b) Langkah-Langkah dalam Permainan Tradisional Engklek
Menurut Wardani (2010: 16) langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam melakukan permaiann tradisional engklek ini adalah
(1) Membuat kotak-kotak yang akan digunakan.
(2) Setiap pemain harus memiliki kreweng atau gacuk yang
biasanya berupa pecahan genting, keranik, atau batu yang
berbentuk datar.
(3) Kreweng/gacuk tersebut dilempar ke salah satu petak yang
tergambar di tanah. Petak yang ada kreweng/gacuknya tidak
boleh dilompati atau diinjak oleh setiap pemain sehingga para
pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki
mengelilingi petak-petak yang ada.
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(4) Saat melemparkan kreweng/gacuk, para pemain tidak boleh
melebihi petak yang telah disediakan. Jika pemain melebihi
maka dinyatakan gugur dan diganti dengan pemain selanjutnya.
(5) Pemain yang mampu menyelesaikan satu putaran, terlebih
dahulu dapat melemparkan kreweng/gacuk dengan cara
membelakangi engkleknya. Jika pas pada petak yang
dikehendaki maka petak tersebut akan mejadi “sawahnya” yang
artinya pada petak tersebut pemain yang bersangkutan dapat
menginjak petak tersebut dengan menggunakan dua kaki.
Sedangkan pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama
permainan.
(6) Peserta yang memiliki “sawah” yang palng banyak adalah
pemenangnya.
(7) Permainan ini merupakan permainan tradisional yang sangat
seru karena biasanya para pemain sering mengalami kesalahan
pada saat melempar gacuk tetapi tidak tepat pada petak yang
dikehendaki atau meleset.
c)

Manfaat Permainan Tradisional Engklek
Menurut Wardani (2010: 17) manfaat dari permainan tradisonal

engklek adalah
(1) Dapat melatih kemampuan fisik anak untuk menjadikan mereka
kuat karena dalam permainan engklek ini anak diharuskan untuk
melompat-lompat di atas kotak yang sudah digambar.
(2) Dapat mengasah kemampuan bersosialisasi anak dengan orang
lain.
(3) Dapat mengembangkan kebersamaan dalam diri anak.
(4) Dapat menjadikan anak untuk menaati peraturan-peraturan yang
telah disepakati setiap pemain.
(5) Dapat mengembangkan kecerdasan logika anak.
(6) Dapat melatih anak dalam melakukan kegiatan berhitung dan
menentukan langkah-langkah yang harus dilalui.
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(7) Menjadikan anak untuk lebih kreatif karena dalam permainan
tradisional ini dapat menggunakan barang-barang, benda-benda,
atau tumbuhan yang ada di sekitar para pemain. Hal ini dapat
membuat anak menjadi kreatif pada saat menciptakan alat-alat
permainan.
(8) Dapat melatih keseimbangan anak karena permainan tradisional
ini menggunakan satu kaki untuk melompat dari kotak satu ke
kotak berikutnya.
(9) Dapat melatih keterampilan motorik tangan para pemain karena
dalam kegiatan permainan tradisional ini pemain harus
melempar gacuk/kreweng.
d) Kelebihan dan Kelemahan Permainan Tradisional Engklek
Menurut Apriani (2009: 4) kelebihan dan kelemahan yang dimiliki
oleh permainan tradisional engklek sebagai berikut:
(1) Kelebihan
(a) Kemampuan fisik anak menjadi lebih kuat dikarenakan
permainan tradisional dilakukan dengan cara melompatlompat.
(b) Dapat menambah keseimbangan anak karena permainan ini
hanya menggunakan satu kaki saja.
(c) Dapat mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang
lain dan mengajarkan kebersamaan.
(d) Anak dapat belajar untuk menaati aturan-aturan permainan
yang telah disepakati bersama.
(e) Dapat mengembangkan kecerdasan logika anak terutama
belajar untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah
yang harus dilewatinya.
(f) Dapat menjadikan anak lebih kreatif. Permainan tradisional
engklek ini biasanya dibuat oleh para pemainnya. Mereka
menggunakan barang atau benda yang ada di dekat para
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pemain. Hal tersebut dapat mendorong mereka untuk lebih
kreatif untuk menciptakan alat-alat permainan.
(2) Kelemahan
(a) Memerlukan lahan yang cukup luas untuk melakukan
permainan.
(b) Para pemain kesulitan untuk membuat petak dengan ukuran
yang sama besar dan jumlahnya yang tidak sedikit.
(c) Guru akan sulit mengatur anak-anak ketika jumlah pemain
terlalu banyak.
(d) Untuk anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, anak
akan mengalami kesulitan untuk diam jika permainan
dilakukan dalam waktu yang tidak sebentar.
Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa
permainan tradisional merupakan sebuah aktivitas bermain yang telah
diajarkan secara turun temurun pada suatu daerah tertentu yang sarat akan nilainilai kebudayaan dan tata kehidupan pada daerah tersebut. Dalam pelaksanaan
pengembangan buku panduan ini, peneliti memilih menggunakan empat
permainan tradisional, yaitu ular tangga, petak umpet, gobak sodor, dan
engklek yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran
matematika kepada peserta didik.
5.

Matematika
a. Pengertian Matematika
Matematika merupakan sebuah pola pikir, pola mengorganisasikan,
pembuktian secara logik dengan istilah yang didefinisikan secara cermat,
jelas, akurat, representasinya dengan menggunakan simbol, dan lebih
menekankan simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi (Johnson &
Rising, 1972).
Matematika juga dapat diartikan dengan pengetahuan tersendiri yang
dapat dikatakan sempurna karena dirinya sendiri, akan tetapi matematika
memiliki fungsi sebagai alat bantu bagi manusia dalam memahami
masalah sosial, ekonomi, dan alam. Matematika tumbuh dan berkembang
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karena adanya proses berpikir. Maka dari itu, logika merupakan dasar
utama matematika tersebut dapat terbentuk (Kline, 1973).
Dari beberapa pendapat di atas, dapat didefinisikan bahwa matematika
adalah sebuah alat bantu yang digunakan oleh manusia untuk
menyelesaikan

masalah

dalam

kehidupan

sehari-hari

yang

direpresentasikannya dengan simbol matematika.
Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
muatan pembelajaran dalam produk yang dikembangkan oleh peneliti
dengan tujuan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan
masalah dalam kehidupan sehari-hari mereka yang dipresentasikan dalam
simbol matematika.
b. Tujuan Matematika
Tujuan matematika tercantum dalam standar Isi Kurikulum Satuan
Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang berisi:
2) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.
3) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
4) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan
solusi yang diperoleh.
5) Mengkomunikasikan gagasan-gagasan dengan menggunakan simbol,
tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaaan atau
masalah.
6) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari
Matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan
masalah.
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c. Fungsi Matematika
Matematika memiliki fungsi sebagai alat yang dapat membantu
manusia dalam upaya mengembangkan kemampuan bernalar mereka
melalui penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen. Hal tersebut juga dapat
diartikan bahwa fungsi matematika sebagai alat bantu dalam penyelesaian
masalah manusia melalui pola pikir dan alat komunikasi dalam bentuk
simbol, tabel, grafik, diagram, dalam menjelaskan gagasan (Wahuyudi,
2008: 3).
Matematika juga berfungsi sebagai media yang menyediakan suatu
daya, alat komunikasi yang singkat dan tidak ambigu, serta alat untuk
mendeskripsikan dan memprediksi suatu hasil atau permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari (Uno & Umar, 2009: 108).
Dari kedua pendapat ahli di atas, dapat diartikan bahwa fungsi
matematika adalah sebagai alat bantu yang digunakan manusia dalam
upaya

pemecahan

masalah,

mengembangkan

kemampuan

mendeskripsikan, dan memprediksi dengan pemikiran atau logika yang
dapat diperoleh dari materi yang sederhana hingga materi yang lebih
kompleks.
d. Teori Dienes dalam Pembelajaran Matematika
Zoltan

P.

Dienes

merupakan

seorang

matematikawan

yang

memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap peserta
didik. Dasar teori yang dikemukakan oleh Dienes bertumpu pada teori
Piaget dan pengembangan teorinya diorentasikan pada peserta didik diolah
sedemikian rupa sehingga sistem pembelajaran yang dikembangkannya
dapat menarik bagi peserta didik dalam mempelajari materi pada
pembelajaran matematika (Suherman, 2003: 49).
Dienes berpendapat bahwa pada dasarnya matematika merupakan
sebuah studi tentang struktur yang membahas mengenai pemisahan
hubungan diantara struktur-struktur matematika. Dienes mengemukakan
bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip matematika dapat disajikan dalam
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bentuk konkret yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam
memahami konsep yang sedang dipelajari Hudojo (1988: 58).
Menurut Hudojo (1988: 59) mengungkapkan bahwa teori yang
dikembangkan oleh Dienes memiliki enam tahap yang dilakukan secara
berurutan dalam pembelajaran matematika. Adapun tahapan tersebut
adalah sebagai berikut.
1) Permainan bebas (free play)
Permainan bebas merupakan tahap dimana peserta didik diajak
untuk belajar sebuah konsep yang terdiri dari aktivitas yan tidak
terstruktur dan tidak mengarahkan peserta didik untuk mengadakan
sebuah

eksperimen

dan

memungkinkan

peserta

didik

untuk

memanipulasi benda-benda konkret dan abstrak dari unsur-unsur
konsep yang sedang dipelajari. Tahap permainan bebas ini merupakan
tahap yang sangat penting bagi peserta didik. Hal itu disebabkan karena
pada tahap ini peserta didik mengalami pengalaman pertama dalam
menghadapi konsep baru melaui interaksi dengan lingkungannya yang
bersifat konkret dari konsep tersebut. Dalam tahap ini pula dapat
membentuk

struktur

mental

pada

diri

peserta

didik

dalam

mempersiapkan diri untuk memahami konsep tersebut.
2) Permainan yang menggunakan aturan (games)
Tahap permainan menggunakan aturan ini merupakan tahap belajar
yang dialami oleh peserta didik setelah melaksanakan tahap permainan
bebas sebelumnya. Dalam pelaksanaan tahap ini, peserta didik sudah
mulai mampu untuk meneliti pola-pola dan keteraturan yang terdapat
dalam suatu konsep. Ketika peserta didik sudah mendapatkan aturanaturan yang telah ditentukan dalam suatu konsep (peristiwa) tersebut,
peserta didik sudah mampu untuk menganalisis strutur matematika.
Contohnya saja, peserta didik telah mampu menggunakan sebuah balok
logika dalam dua variabel yang berbeda.
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3) Permainan mencari kesamaan sifat (searching for comunalities)
Pada tahap permainan mencari kesamaan sifat ini dapat berlangsung
ketika peserta didik telah selesai memainkan permainan yang disertai
aturan. Dalam melaksanakan tahap permainan yang menggunakan
aturan, peserta didik mungkin belum menemukan struktur yang
menunjukkan sifat-sifat kesamaan yang terdapat di dalam permainanpermainan yang sedang dimainkan. Oleh sebab itu, peserta didik masi
memelukan bantuan dari orang yang lebih dewasa untuk dapat melihat
kesamaan struktur dari suatu permainan dengen mentranslasikannya ke
dalam bentuk permainan lainnya, sedangkan sifat abstrak dari
permainan tersebut diwujudkan dalam permainan tersebut agar tidak
berubah dari pelaksanaan translasi tersebut.
4) Permainan dengan representasi (representation)
Dalam tahap permainan dengan representasi ini, peserta didik sudah
mampu untuk mencari kesamaan sifat dari sebuah situasi serupa.
Setelah peserta didik mendapatkan kesamaan sifat dari situasi tersebut,
peserta didik memerlukan gambaran konsep dalam memahami situasi
yang sedang disaijkan. Gambaran konsep ini biasanya memiliki sifat
yang lebih abstrak dari situasi yang disaijkan. Cara yang dilakukan
dalam tahap ini mampu mengarahkan peserta didik untuk dapat
memahami pengertian struktur matematika yang bersifat abstrak dalam
konsep yang sedang dipelajarinya.
5) Permainan dengan simbolisasi (symbolization)
Permainan dengan simbulisasi ini merupakan tahap belajar yang
dilakukan oleh peserta didik dalam memahami sebuah konsep yang
perlu untuk merumuskan representasinya dari setiap konsep dengan
menggunakan simbol matematika atau dengan menggunakan rumus
verbal yang sesuai.
6) Formalisasi (formalitazation)
Tahap formalisasi ini merupakan tahap belajar matematika dengan
konsep yang terakhir. Setelah peserta didik mempelajari sebuah konsep
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dan struktur matematika yang saling berhubungan, hal yang harus
dilakukan oleh peserta didik adalah mengurutkan sifat-sifat dari konsep
yang lama untuk dapat dirumuskan ke dalam konsep yang baru.
Contohnya saja adalah aksioma. Dari konsep aksioma inilah kemudian
dapat dirumuskan ke dalam suatu teorema atau dalil. Perjalanan dari
aksioma menuju teorema ini disebut dengan pembuktian.
Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa
matematika merupakan suatu bidang studi yang ada di semua jenjang
pendidikan yang bersifat deduktif, simbolik, hierarki-sistematis, dan abstrak
dimana dalam upaya memahami materi yang akan dibahas haruslah
dipresentasikan ke dalam bentuk yang lebih konkret. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan pembelajaran matematika sebagai mata pelajaran yang
dipilih dalam membantu guru dan siswa dalam memahami materi yang akan
disampaikan dengan menggunakan metode permainan tradisional melalui buku
panduan yang dikembangkan oleh peneliti. Peneliti memilih pembelajaran
matematika didasari hasil wawancara yang dilaksanakan kepada aguru kelas II,
bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang
terdapat dalam pembelajaran matematika.
6.

Operasi Hitung
a.

Pengertian Operasi Hitung
Hitung atau kerap dikatakan dengan kata “menghitung” memiliki arti

membilang.

Membilang

disini

dapat

mencakup

menjumlahkan,

mengurangi, membagi, dan mengalikan, dan lain sebagainya. Kata
“hitung” yang mendapatkan awalan me- akan menjadi kata kerja
“menghitung” yang berarti: (1) mencari jumlahnya (sisanya dan
pendapatannya) dengan menjumlahkan, mengurangi, dan lain-lain, (2)
membilang untuk mengetahui berapa jumlahnya (banyaknya), dan (3)
menentukan atau menetapkan secara urutan berdasarkan hal yang sudah
disepakati. (Hasan, 2007: 54).
Kata “menghitung” jika dibahasakan ke dalam bahasa Inggris yaitu “to
calculate”. “To calculate” memiliki arti “To determine the value of
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something or the solution to something a mathematical process. To plan
something, especially something moraly wrong”. Dalam bahasa
Indonesianya adalah operasi hitung yang terdapat dalam matematika
memiliki suatu tujuan yang dapat menentukan nilai atau solusi pada proses
matematika terlebih lagi hal yang salah secara moral (Hornby, 1983: 119).
Dari beberapa pendapat di atas, dapat diartikan bahwa yang dimaksud
dengan operasi hitung adalah salah satu perbuatan yang menentukan suatu
nilai atau solusi terlebih lagi pada proses matematika yaitu proses
menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi, dan lain sebagainya.
Keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah materi
dalam produk yang dikembangkan oleh peneliti berkaitan dengan
penyelesaian masalah dalam sehari-hari yang membutuhkan proses
matematika seperti proses menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, dan
membagi.
b. Kegunaan Operasi Hitung
Menurut Septi (2017: 13) operasi hitung memiliki manfaat dalam
pembelajaran matematika. Manfaat-manfaat tersebut antara lain:
1) Dapat membuat sesorang lebih mudah untuk memahami alam
semester serta hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.
2) Dapat membuat seseorang untuk melakukan perencaan serta evaluasi
dengan baik ketika mereka sudah dewasa nantinya.
3) Dapat membuat seseorang untuk membuat rancangan dan konstruksi
secara benar.
4) Dapat mengajarkan seseorang untuk bersikap adil pada siapa saja.
5) Dapat mengajarkan seseorang untuk melakukan kegiatan berbelanja
dengan benar.
6) Dapat membuat seseorang untuk tidak mudah percaya dengan hal
yang belum diketahui kebenarannya.
Menghitung merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan
terlebih untuk kalangan anak-anak. Maka dari itu, sebagai orang tua
seringkali memaksa anaknya untuk mau belajar berhitung. Orangs tua
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pada umumnya juga merasa jengkel jika anaknya tidak mampu menguasai
kemampuan ini padahal dalam menguasai kemampuan berhitung ini, anakanak harus melalui beberapa proses, yaitu a) Anak perlu memahami arti
dari bilangan dan proses membilang, b) Mengetahui lambang bilangan,
c) Mengetahui konsep operasi hitung, dan d) Mengenal berbagai cara dan
metode dalam melakukan penghitungan. Seorang guru dan orang tua dapat
melakukan berbagai cara agar anak tersebut dapat menguasai kemampuan
berhitung ini. Salah satunya adalah menggunakan metode belajar yang
dapat meningkatkan kemampuan belajar berhitung anak terutama dengan
metode belajar yang dikenal oleh anak tersebut agar anak lebih memahami
apa yang sedang mereka pelajari.
c.

Pengertian Operasi Hitung Perkalian
Operasi hitung perkalian merupakan salah satu konsep yang ada pada

pembelajaran matematika dan sifatnya harus dipelajari oleh setiap peserta
didik ketika mereka telah mempelajari operasi hitung penjumlahan dan
pengurangan. Operasi hitung perkalian merupakan penjumlahan berulang
atau penjumlahan dari beberapa bilangan yang nilainya sama besar
(Matika & Abraham: 2014: 5). Perkalian juga bisa dikatakan penjumlahan
yang dilakukan secara tepat (Steve, 2005: 233).
Menurut para ahli operasi hitung lainnya, operasi hitung perkalian
dapat didefinisikan sebagai penjumlah yang dapat dilakukan secara
berulang. Misalkan pada perkalian 4 x 5 dapat didefinisikan sebagai 5 + 5
+ 5 + 5= 20 sedangkan 5 x 4 dapat didefinisikan sebagai 4 + 4 + 4 + 4 + 4
= 20. Secara konseptual, dapat dilihat bahwa 4 x 5 tidak sama dengan
4 x 5 tetapi jika dilihat hasilnya sama makan dapat ditulis dengan 4 x 5 =
5 x 4. Oleh karena itu, operasi hitung perkalian tersebut sudah memenuhi
sifat operasi hitung yaitu sifat pertukaran (Karim, 1996: 101).
Operasi hitung perkalian juga dapat memenuhi sifat pada operasi
hitung lainnya. Sifat operasi hitung lainnya adalah sifat identitas
pengelompokkan. Contoh dari sifat identitas adalah sebuah bilangan yang
jika dikalikan dengan setiap bilangan lainnya, maka hasilnya akan tetap
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bilangan itu sendiri. Bilangan tersebut adalah Jadi, jika a x 1= a.
Sedangkan untuk contoh sifat pengelompokkan, setiap bilangan a, b, dan
c berlaku (a x b) x c = a x (b x c). Jika dituliskan dengan bilangan cacah,
dapat dituliskan contoh bilangannya adalah (3 x 4) x 5 = 3 x (4 x5). Selain
sifat-sifat yang sudah disebutkan tadi, operasi hitung perkalian juga
memiliki sifat operasi hitung yang berkaitan dengan operasi hitung hitung
penjumlahan. Sifat yang dimaksud ini adalah sifat penyebaran atau sifat
distributif. Contoh dari sifat distributif ini adalah sebuah bilangan a, b, dan
c berlaku a x (b + c) = (a x b) + (a x c). Jika dituliskan dengan bilangan
cacah, dapat dituliskan bilangannya adalah 3 x (4 + 5) = (3 x 4) + (3 x 5)
(Karim, 1996: 102).
Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa yang
dimaksud dengan operasi hitung perkalian adalah sebuah operasi hitung
dari suatu bilangan yang memiliki nilai yang sama besar dan dijumlahkan
secara berulang.
d. Pengertian Operasi Hitung Pembagian
Operasi hitung pembagian dapat didefinisikan sebagai pengurangan
yang dilakukan secara berulang. Secara konseptual, operasi hitung
pembagian dapat dituliskan sebagai a : b = a - b - b - b….= 0. Jika
dituliskan dengan bilangan cacah, dapat dituliskan bilangannya adalah
24:4 = 24 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4= 0. Hal tersebut dapat diartikan bahwa
24:4= 6. Hasil yang diperolah dari operasi hitung pembagian ini
ditunjukkan oleh banyaknya bilangan 4 yang muncul sebagai bilangan
pengurangannya. Oleh karena itu, operasi hitung pembagian merupakan
kebalikan dari operasi hitung dari operasi hitung perkalian (Matika &
Abraham: 2014: 6).
Jika sebuah bilangan a dibagi dengan bilangan b, makan akan
menghasilkan bilangan c. Hal tersebut dapat dituliskan sebagai: a : b = c.
Jika ditulis secara operasi hitung perkalian dapat ditulis sebagai : c x b =
a. Operasi hitung pembagian memiliki sifat operasi hitung yang sama
dengan operasi hitung pengurangan. Operasi hitung tidak memenuhi sifat
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pertukaran, sifat identitas, dan sifat pengelompokkan. Operasi hitung
pembagian tidak memenuhi sifat pertukaran. Hal tersebut dapat
dibuktikan. Jika terdapat suatu bilangan a dan b, maka a : b ≠ b : a. Operasi
hitung pembagian juga tidak termasuk dalam sifat pengelompokkan. Hal
tersebut dapat dibuktikan jika a, b, dan c merupakan bilangan cacah, maka
(a : b) : c ≠ a : (b : c). Meskipun begitu, operasi hitung pembagian termasuk
dalam sifat distributif. Sifat distributif operasi hitung pembagian ini
berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan. Jika bilangan a, b, dan c
merupakan bilangan cacah, maka berlaku: (a + b) : c = (a : c) + (b : c).
Contohnya saja ialah 48 :3= (36 + 12): 3 = (36 : 4) + (12 : 4) = 9 + 3 = 12.
Sedangkan sifat distributif operasi hitung pembagian yang berkaitan
dengan operasi hitung pengurangan berlaku: : (a – b) : c = (a : c) – (b : c).
Contohnya saja adalah 48 : 4 = (56 – 8) : 4 = (56 : 4) – (8 : 4) = 14 - 2 =
12 (Karim, 1996: 102).
Dari beberapa pendapat di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa
operasi hitung pembagian merupakan kebalikan dari operasi hitung perkalian
yaitu operasi hitung yang dilakukan dengan cara mengurangi secara berulang.
Operasi hitung pembagian ini hanya memiliki satu sifat operasi hitung saja
yaitu sifat penyebaran atau sering dikenal dengan sifat distributif. Dalam
pelaksanaan kegiatan penelitian ini, peneliti membatasi pelaksaan penelitian
ini pada pembelajara matematika untuk siswa kelas II SD. Produk buku
panduan yang dikembangkan oleh peneliti hanya menyajikan Kompetensi Inti
(KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu
KI dan KD pada tema 2 kelas II SD Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 dengan
materi pokok opersi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
7.

Siswa Sekolah Dasar
a.

Karakteristik Siswa Sekolah Dasar
Izzaty, dkk. (2008:105) mengungkapkan bahwa seorang anak usia

Sekolah Dasar (SD) sudah dalam tahap untuk mengunakan operasi mental
yang sudah mereka miliki dalam proses pemecahan masalah secara aktual.
Mereka juga sudah mampu untuk menggunakan kemampuan mentahnya
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dalam memecahkan masalah yang bersifat konkret. Masa kanak-kanak
tingkat akhir dibagi menjadi dua fase, yaitu:
1) Masa kanak-kanak kelas rendah Sekolah Dasar (SD) yang
berlangsung antara usia 6 sampai 9 tahun atau usia 7 sampai 10 tahun.
Biasanya anak yang sedang berada di usia tersebut sedang duduk di
kelas I, II, dan III Sekolah Dasar (SD).
2) Masa kanak-kanak kelas tinggi Sekolah Dasar (SD) yang berlangsung
antara usia 9 sampai 12 tahun atau usia 1 sampai 13 tahun. Biasanya
anak yang sedang berada di usia tersebut sedang duduk di kelas IV,
V, dan VI Sekolah Dasar (SD).
Dari kedua fase tersebut, para siswa Sekolah Dasar memiliki ciri
khasnya masing-masing. Untuk ciri khas siswa SD di kelas bawah, mereka
memiliki ciri khas seperti: a) Terdapat hubungan yang kuat antara
kesehatan jasmani yang mereka miliki dengan prestasi belajar, b) Masih
suka memuji dirinya sendiri, c) Sering menggangap sebuah tugas tidak
penting ketika mereka tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut, d) Masih
suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain jika
menguntungkan dirinya, dan e) Masih suka meremehkan orang lain,
sedangkan untuk siswa SD yang sudah berada di kelas tinggi, mereka
memiliki ciri khas seperti: a) Sudah mampu memfokuskan perhatiannya
untuk kehidupan praktis mereka sehari-hari, b) Rasa ingin tahu, ingin
belajar, dan realistis yang tinggi, dan c) Sudah mampu untuk menimbulkan
minat kepada pelajaran-pelajaran yang mereka gemari (Izzaty, dkk.,
2008:116).
Dalam teori perkembangan kognitif yang dikemukakan dan
dikembangkan oleh Piaget, anak Sekolah Dasar masuk dalam tahap
operasional konkret karena mereka berada pada usia 7 hingga 11 tahun.
Pada tahap ini, anak sudah berada dalam tahap dimana proses berpikir atau
tugas mental mereka dapat dikerjakan atau dilaksanakan selama objek
yang dituju masih terlihat. Hal tersebut dapat membuat anak Sekolah
Dasar (SD) lebih mudah dalam menyerap materi yang diberikan oleh guru
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yang menggunakan bantuan dari sebuah media atau metode pembelajaran
yang bersifat konkret. Media atau metode pembelajaran yang bersifat
konkret inilah, mampu menarik perhatian anak sehingga mereka mau
belajar karena mereka akan terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran
(Piaget dalam Yusuf, 2011: 162).
Anak Sekolah Dasar yang berada dalam tahap perkembangan kognitif
operasional konkret memiliki ciri khas seperti: a) Anak akan dapat belajar
melalui berbagai pengalaman dengan objek yang bersifat nyata dan sudah
mampu untuk berpikir secara logis, b) Anak sudah mulai untuk memahami
konservasi angka, massa, area, kuantitas, volume, dan berat, c) Anak sdah
mampu untuk menyadari bahwa beberapa hal tidak selalu nampak
sebagaimana mestinya, d) Anak sudah mampu untuk menggunakan
simbol-simbol dalam menulis, membaca, notasi lagu, menggambar,
matematika, dan dunia menari jika mereka dikenalkan dengan hal-hal
tersebut oleh guru, e) Anak sudah dapat menyadari beberapa fitur sebuah
benda pada waktu yang bersamaan ketika mereka sedang melakukan
kegiatan mengklasifikasikan dan menyotir benda-benda tersebut, dan
f) Anak sudah mampu untuk menikmati berbagai macam aktivitas bermain
dan sudah mampu untuk menaati peraturan-peraturan yang telah mereka
sepakati bersama dalam aktivitas bermain yang mereka lakukan (Piaget
dalam Theodora, 2013: 229).
Berdasarkan beberapa pendapat yang membahas tentang siswa Sekolah
Dasar, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik siswa sekolah dasar kelas II
berada pada tahap operasional konkret. Pada konsep ini, mereka akan lebih
mudah dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru jika guru
tersebut menggunakan media atau metode pembelajaran yang bersifat konkret
dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Keterkaitan dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah objek penelitian yang dituju
dalam pengembangan produk yang dilakukan oleh peneliti. Objek penelitian
yang dimaksud adalah peserta didik yang sedang duduk di kelas II dengan
rentang usia 8-9 tahun.
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B. Penelitian yang Relevan
Dalam setiap pelakasanaan sebuah kegiatan penelitian, pastinya seorang
peniliti membutuhkan sebuah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan ini
memiliki sedikit kemiripan atau kesamaan dengan penelitian yang sedang
dilakukan peneliti tetapi tidak sama persis. Hal tersebut bertujuan agar peneliti
dapat emncari sebuah perbandingan serta kebaruan pada penelitian yang sedang
dilakukan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk
memperbaruinya dengan memasukkan beberapa penelitian yang relevan sebagai
bahan pembanding terhadap penelitian yang sedang dilakukan.
Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2018)
dengan judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Permainan
Tradisional “Gaprek Kaleng” untuk Menanamkan Konsep Pecahan Siswa Kelas III
SD”. Tujuan dari pengembangan media pembelajaran ini adalah (1) Menghasilkan
sebuah produk berupa permainan tradisional “gaprek kaleng”, (2) Mengetahui alat
dan bahan yang digunakan dalam permainan, (3) Mengetahui proses pembuatan
media pembelajaran berbasis permainan tradisional “gaprek kaleng”, dan (4)
Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis permainan tradisional
“gaprek kaleng”. Subjek uji coba dari penelitian ini adalah peserta didik kelas III
SD yang berjumlah 26 siswa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan
pengembangan dengan model Dick & Carey. Hasil dari penelitian ini adalah media
pembelajaran berbasis permainan tradisional “gaprek kaleng” layak untuk
digunakan sebagai media pembelajaran. Adapun hasil penilaian dari validator yaitu
ahli materi memberikan presentase sebesar 79,54% dengan kategori “Layak”, dan
ahli media pembelajaran memberikan presentase sebesar 83,82% dengan kategori
“Sangat Layak”. Uji coba kepada subjek uji coba memberikan presentase sebesar
95,38% dengan kategori “Sangat Layak”. Penelitian ini memiliki persamaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu (1) Penggunaan media
permainan tradisional, (2) Muatan pembelajaran yang digunakan yaitu Matematika,
dan (3) Jenis penelitian. Sementara itu, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada
(1) Model penelitian dan Pengembangan yang digunakan, (2) Jumlah permainan
tradisional yang digunakan sebagai media pembelajaran, (3) Subjek penelitian, dan
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(4) Materi pokok pada muatan pembelajaran yang dipilih. Keterbaruan dari
penelitian ini adalah peneliti membuat dan mengembangkan sebuah produk buku
panduan yang ditujukan untuk guru dengan menggunakan permainan tradisional
dalam pembelajaran matematika tema 2 kelas II Sekolah Dasar (SD) dengan materi
pokok operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nataliya (2015) dengan
judul penelitian “Efektivitas Penggunaan Media Pembelajaran Permainan
Tradisional Congklak untuk Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Siswa
Sekolah Dasar”. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui
efektivitas

media

pembelajaran

permainan

tradisional

congklak

untuk

meningkatkan kemampuan berhitung siswa Sekolah Dasar (SD). Hasil dari
penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata kemampuan berhitung
siswa SD sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berupa
permainan tradisional congklak dengan nilai t = -5,776 dan nilai p= 0,0000 < 0,005.
Hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran permainan tradisional congklak
efektif untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD. Penelitian ini
memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu (1)
Penggunaan media permainan tradisional dan (2) Muatan pembelajaran yang
digunakan yaitu Matematika. Sementara itu, perbedaan dalam penelitian ini terletak
pada (1) Jenis penelitian, (2) Jumlah permainan tradisional yang digunakan sebagai
media pembelajaran, (3) Subjek penelitian, dan (4) Materi pokok pada muatan
pembelajaran yang dipilih. Keterbaruan dari penelitian ini adalah peneliti membuat
dan mengembangkan sebuah produk buku panduan yang ditujukan untuk guru
dengan menggunakan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika tema
2 kelas II Sekolah Dasar (SD) dengan materi pokok operasi hitung perkalian dan
pembagian bilangan cacah.
Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Arifania (2017)
yang berjudul “Pengembangan Buku Guru dan Buku Siswa Matematika Kelas I
Sekolah Dasar dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
(PMRI)”. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan buku guru dan
buku siswa kelas I Sekolah Dasar (SD) dengan menggunakan Pendekatan
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Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) dan (2) Mendeskripsikan
kualitas buku guru dan buku siswa kelas I Sekolah Dasar (SD) dengan
menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI).
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan buku guru dan buku
siswa dengan menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik
Indonesia (PMRI) termasuk ke dalam kategori “Baik” sehingga buku yang
dikembangkan dalam buku ini dinyatakan layak untuk diujicobakan. Adapun hasil
penilaian dari produk buku guru dalam penelitian ini mendapatkan skor 4,54
dengan kategori baik dan penilaian produk buku siswa mendapatkan skor 4,23
kategori baik. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti, yaitu (1) Produk yang dikembangkan yaitu buku yang ditujukan untuk
guru dan (2) Muatan pembelajaran yang digunakan yaitu Matematika. Sementara
itu, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada (1) Jenis penelitian, (2) Subjek
penelitian, dan (3) Metode pembelajaran yang digunakan. Keterbaruan dari
penelitian ini adalah peneliti membuat dan mengembangkan sebuah produk buku
panduan yang ditujukan untuk guru dengan menggunakan permainan tradisional
dalam pembelajaran matematika tema 2 kelas II Sekolah Dasar (SD) dengan materi
pokok operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu di atas, sebagai referensi bagi
peneliti dalam mengembangkan produk buku panduan serta pemilihan permainanpermainan tradisional sehingga produk yang dikembangkan oleh peneliti dapat
diguankan oleh guru kelas II SD dalam menyampaikan materi pembelajaran
matematika pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
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Dari ketiga penelitian yang sudah peneliti uraikan di atas, dapat dibuat menjadi
bagan penelitian yang relevan sebagai berikut:
Penelitian 1

Penelitian 2

Penelitian 3

“Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis
Permainan Tradisional “Gaprek
Kaleng” untuk Menanamkan
Konsep Pecahan Siswa Kelas III
SD”

“Efektivitas Penggunaan
Media Pembelajaran
Permainan Tradisional
Congklak untuk Meningkatkan
Kemampuan Berhitung pada
Siswa Sekolah Dasar”.

“Pengembangan Buku Guru
dan Buku Siswa Matematika
Kelas I Sekolah Dasar dengan
Pendekatan Pendidikan
Matematika Realistik
Indonesia (PMRI)”

Nataliya (2015)

Arifania (2017)

Indrawati (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti
“Pengembangan Buku Panduan Permainan Tradisional
dalam Pembelajaran Matematika Tema 2 Untuk Kelas II
Sekolah Dasar”

Bagan 2.1 Penelitian yang Relevan
Bagan 2.1 di atas merupakan bagan yang berisikan tiga penelitian terdahulu
yang digunakan oleh peneliti dalam mendukung penelitian dan pengembangan
produk yang dilakukan. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, peneliti menarik
kesimpulan bahwa penelitian-penelitian tersebut memiliki relevansi dengan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan hasil yang
diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2018) dan Nataliya (2015)
berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan dengan
menggunakan permainan tradisional yang dapat meningkatkan minat belajar
peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran matematika di kelas, sedangkan
hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Arifania (2017) berkaitan
dengan penggunaan buku guru dan buku siswa dalam pembelajaran matematika
dengan menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia
(PMRI). Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk mengkonbinasikan hasil yang
diperoleh dari tiga jenis penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti dengan
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membuat buku panduan guru dengan menggunakan metode permainan tradisional
dalam pembelajaran matematika agar pembelajaran tersebut dapat dilakukan
dengan cara yang menyenangkan.
Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut, metode pembelajaran yang
dipilih oleh peneliti adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan
menggunakan

permainan

tradisional

dalam

menyampaikan

pembelajaran

matematika pada tema 2 kelas II Sekolah Dasar (SD). Pembaharuan penelitian yang
dikembangkan oleh peneliti berdasarkan hasil dari penelitian yang relevan tersebut
adalah media yang dikembangkan berupa buku panduan yang berisikan
penggunaan permainan tradisional sebagai metode pembelajaran matematika yang
dapat membantu guru dalam menyampaikan materi kelas II pada tema 2. Referensi
dari penelitian terdahulu tersebut dapat digunakan oleh peneliti dalam mendukung
proses penelitian yang dilakukan dengan judul skripsi “Pengembangan Buku
Panduan Permainan Tradisional Dalam Pembelajaran Matematika Tema 2 Untuk
Kelas II Sekolah Dasar”.
C. Kerangka Berpikir
Matematika adalah salah satu muatan pembelajaran yang wajib ada dalam
proses kegiatan belajar mengajar di sekolah sejak mereka duduk di bangku Taman
Kanak-Kanak (TK). Hal tersebut dikarenakan matematika dapat membekali setiap
peserta didik dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam hal berhitung dan
mengolah suatu data. Kompetensi tersebut juga diperlukan para peserta didik untuk
dapat memiliki suatu kemampuan dalam memperolah, mengelola, dan
memanfaatkan informasi yang dapat membuat mereka untuk bertahan hidup pada
kehidupan yang selalu berubah. Dalam kehidupan sehari-hari, matematika
berfungsi sebagai saran yang digunakan oleh seseorang dalam pemecahan masalah
dan mengokomunikasikan ide gagasan atau ide yang tercantum dalam sebuah
simbol, tabel, diagram, dan lain-lain. Untuk membuat para peserta didik dapat
memenuhi kompetensi tersebut, mereka wajib melakukan sebuah kegiatan yang
disebut dengan belajar. Belajar yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang dapat
dilakukan dimana saja dan kapan saja tetapi tujuan yang mereka harapkan dapat
terwujud.
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Belajar adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana agar
dapat mengembangkan kemampuan anak untuk mengembangkan potensi yang ada
dalam dirinya seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya,
masyarakat, bangsa, maupun negara. Pada zaman dahulu, satu-satunya sumber yang
dapat memberikan materi pembelajaran untuk para peserta didik hanyalah guru.
Akan tetapi pada zaman yang sudah modern ini, peserta didik dapat melakukan
aktivitas belajar melalui e-learning, e-book, e-education. Ketiga contoh tersebut
dapat kita temukan jika peserta memiliki sebuah alat komunikasi yang disebut
dengan gadget. Akan tetapi dengan menggunakan sebuah alat komunikasi tersebut,
anak cenderung menjadi manusia yang egosentris karena dalam penggunaan alat
tersebut, mereka hanya menggunakan secara individual saja. Meskipun begitu,
sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman, sebaiknya
kita dapat meneruskan sebuah kelestarian budaya yang kita miliki agar dapat
diimplementasikannya ke dalam proses pembelajaran. Salah satu budaya yang perlu
dilestarikan tersebut adalah permainan tradisional. Permainan tradisional ini dapat
kita modifikasi dalam menyampaikan materi pembelajaran terutama pada muatan
pembelajaran matematika. Hal tersebut juga dapat menambah semangat belajar
peserta didik karena mereka tidak sadar ketika mereka melakukan aktivitas bermain
tersebut, mereka juga melakukan aktivitas belajar sekaligus.
Dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru kurang memiliki
inovasi dalam penggunaan metode yang tepat sehingga dapat menjadi penghambat
bagi para siswa untuk menerima dan memahami materi yang sedang diajarkan.
Guru kelas II menjelaskan materi pada muatan pembelajaran dengan menggunakan
beberapa batang lidi atau beberapa buah sedotan yang telah dipotong kecil-kecil
dengan ukuran sama panjang. Referensi yang digunakan dalam proses kegiatan
belajar mengajar tersebut masih terbatas dari internet. Guru belum pernah
menggunakan referensi dari sebuah buku panduan yang dapat digunakan dalam
mempermudah para siswa dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Oleh
karena hal itu, guru memerlukan inovasi baru agar para siswa memiliki kemauan
untuk belajar yang telah dimodifikasi dengan aktivitas bermain. Salah satu cara
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yang dapat dilakukan guru ialah memanfaatkan permainan tradisional yang ia
ketahui sebagai sarana pembelajaran yang dapat mendukung para siswa dalam
memahami sebuah materi pembelajaran yang sedang mereka pelajari terutama pada
muatan pembelajaran matematika. Berdasarkan materi pembelajaran serta manfaat
dari sebuah permainan yang akan digunakan sebagai sarana pembelajaran, peneliti
menganggap bahwa penggunaan permainan tradisional dalam membantu guru
dalam proses pembelajaran merupakan langkah yang tepat agar dapat memberikan
suasana belajar para siswa yang menyenangkan. Peralatan yang digunakan dalam
permainan tradisional juga dapat ditemukan di lingkungan sekitar sekolah sehingga
dapat memanfaatkan benda yang ada di sekitar sekolah.
Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada salah satu SD di daerah
Jomegatan dan salah satu SD di daerah Nyamplung, peneliti mendapatkan hasil
bahwa para siswa yang berada di kelas bawah, masih sering memainkan permainan
tradisional seperti gobak sodor, engklek, dan petak umpet. Para siswa terlihat sangat
antusias ketika sedang melakukan aktivitas bermain permainan tradisional tersebut
bersama teman-temannya yang dilakukan di sekitar halaman sekolah. Oleh sebab
itu, peneliti hendak memanfaatkan permainan tradisional yang tersebar di seluruh
pelosok nusantara terlebih lagi di Pulau Jawa dalam membantu guru untuk
menyampaikan materi pembelajaran pada muatan pembelajaran matematika materi
perkalian dan pembagian. Pemanfaatan permainan tradisional yang dilakukan oleh
peniliti ini, diharapkan dapat meningkatkan rasa ketertarikan siswa untuk mau
belajar.
Media yang peneliti gunakan berupa media cetak yaitu buku panduan
permainan tradisional yang telah dimodifikasi agar dapat membantu guru dalam
menyampaikan materi perkalian dan pembagian pada muatan pembelajaran
matematika. Buku panduan permainan tradisional ini dikembangkan dan dikaitkan
dari buku guru maupun guru siswa pada kelas I tema 2 dengan judul tema “Bermain
di Lingkunganku”. Buku panduan ini peneliti tujukan sebagai pegangan guru yang
dapat memberikan inovasi baru dalam menyampaikan materi pada muatan
pembelajaran matematika yang dapat membuat para siswa untuk belajar sambil
bermain.
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Berikut ini merupakan skema kerangka berpikir yang dilakukan oleh peneliti:

Guru menyampaikan materi pada
muatan pembelajaran matematika

Permainan tradisional seperti

menggunakan beberapa batang

gobak sodor, engklek, dan petak

lidi dan beberapa buah sedotan

umpet masih sering digunakan

yang telah dipotong sama

siswa kelas bawah.

panjang.

Guru masih menggunakan referensi dari internet dalam
menyampaikan materi pembelajaran. Guru belum pernah
mencoba menggunakan buku panduan yang dapat mengajak
para siswa untuk belajar sambil bermain. Salah satu
aktivitas bermain yang dapat dimodifikasi dalam
menyampaikan materi yaitu penggunaan permainan
tradisional yang telah dibuat menjadi buku panduan.

Peneliti mengembangkan sebuah buku panduan yang
berisikan empat permainan tradisional yang telah
dimodikasi yang dapat dijadikan referensi oleh guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran dengan cara
menyenangkan.
Bagan 2.2 Skema Kerangka Berpikir Peneliti
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D. Pertanyaan Penelitian
1.

Bagaimana prosedur pengembangan buku panduan permainan tradisional
dalam pembelajaran Matematika Tema 2 kelas II SD dengan
menggunakan model ADDIE?

2.

Bagaimana kualitas buku panduan permainan tradisional dalam
pembelajaran Matematika Tema 2 kelas II SD menurut ahli permainan
anak?

3.

Bagaimana kualitas buku panduan permainan tradisional dalam
pembelajaran Matematika Tema 2 kelas II SD menurut guru kelas bawah
sekolah dasar?

4.

Bagaimana kualitas buku panduan permainan tradisional dalam
pembelajaran Matematika Tema 2 kelas II SD menurut ahli pendidikan
matematika?
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan mengenai 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 dan
pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Research and Development
(R&D) merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan sebuah produk tertentu dan bertujuan untuk menguji keefektifan
produk tersebut. Dalam menghasilkan suatu produk tertentu pastilah peneliti harus
melakukan analisis kebutuhan untuk dapat menguji keefektifan produk tertentu.
Jenis penelitian Research and Development (R&D) ini bersifat longitudinal yang
memiliki arti bahwa penelitian ini harus dilakukan secara bertahap yang dapat
digunakan tidak hanya dalam ilmu alam dan teknik saja melainkan juga dapat
digunakan pada bidang ilmu-ilmu sosial. (Sugiyono, 2014: 407).
Langkah-langkah prosedur pengembangan tersebut akan disajikan dalam
bagan lengkap dibawah ini:

Bagan 3 .1 Tahapan Model ADDIE (Tung, 2017: 59)
Berdasarkan prosedur pengembangan di atas, peneliti menggunakan prosedur
penelitian dan pengembangan model ADDIE yang berisikan beberapa tahap yang
dapat dilakukan untuk mendesain dan mengembangkan suatu program pelatihan
dengan waktu yang efektif dan efisien. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan
penelitian dan pengembangan ini terdapat dalam model ADDIE yang terdiri dari:
Analyze (menganalisis), Design (merancang), Development (mengembangan),
61
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Implementaion (mengimplementasikan), Evaluation/Evaluate (mengevaluasi).
Langkah-langkah dalam penerapan model ADDIE dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan sangat perlu dilakukan secara bertahap serta cermat sehingga
sasaran yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal (Pribadi, 2014: 23). Pada
penelitian ini, peneliti mengembangan sebuah produk berupa sebuah buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permaianan tradisional kelas II SD untuk tema
2.
B. Setting Penelitian
Subbab ini memaparkan tentang tempat penelitian, waktu penelitian, subjek
penelitian, dan objek penelitian.
1.

Tempat Penelitian
Tempat penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan

kegiatan penelitian ini adalah SD Kanisius Jomegatan yang terletak di Jalan
Jomegatan, Jomegatan, Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55184. Peneliti juga melaksanakan
kegiatan penelitian ini di SD Negeri Nyamplung yang terletak di Nyamplung
Kidul, Balecatur, Gamping, Selman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55295.
Alasan peneliti menggunakan SD Kanisius Jomegatan dan SD Negeri
Nyamplung sebagai tempat penelitian karena pada saat peneliti melaksanakan
kegiatan wawancara dan observasi, guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan
maupun SD Negeri Nyamplung menyampaikan bahwa beliau sangat
membutuhkan suatu inovasi baru terutama dalam penggunaan sebuah metode
pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi sehingga
pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Kedua
guru tersebut juga belum pernah menggunakan maupun mengetahui sebuah
referensi buku panduan yang di dalamnya terdapat pemanfaatan permainan
tradisional dalam menyampaikan materi pada pembelajaran matematika
sedangkan prasarana dan sarana yang dimiliki oleh kedua sekolah tersebut
sangat mendukung untuk para siswa belajar matematika dengan menggunakan
permainan tradisional. Hal tersebut sangat disayangkan oleh peneliti karena
pada saat pelaksanaan kegiatan wawancara dan observasi, peneliti juga
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mendapatkan hasil bahwa kedua sekolah tersebut memiliki lapangan dengan
ukuran yang cukup besar yang dapat digunakan para siswa untuk bermain dan
belajar. Para siswa pun juga masih sering memainkan macam-macam
permainan tradisional yang mereka lakukan pada saat jam isitirahat
berlangsung.
2.

Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian

ini adalah pada bulan Juli 2019 – Februari 2020.
3.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan dan

SD Negeri Nyamplung pada Tahun Ajaran 2019/2020. Kegiatan penelitian ini
hanya dilakukan terhadap tiga orang guru saja. Dua orang guru sebagai subjek
uji coba penelitian dan satu guru sebagai subjek validasi produk penelitian.
4.

Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah buku panduan berbasis permainan tradisional

yang dikembangkan dalam proses pembelajaran matematika untuk siswa kelas
II Sekolah Dasar pada Tema 2. Buku panduan yang dibuat peneliti memiliki
tujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang
berkaitan dengan muatan pembelajaran matematika pada materi perkalian dan
pembagian bilangan cacah.
C. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
Prosedur penelitian dan pengembangan yang akan peneliti gunakan dalam
penelitian ini adalah dengan berpedoman pada model ADDIE, dimana model
penelitian ini memiliki lima tahapan. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengembangan produk buku
panduan permainan tradisional pembelajaran matematika tema 2 untuk siswa kelas
II SD yang mengacu pada penelitian dan pengembangan model ADDIE.
1.

Analyze (Analisis)
Tahap awal yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah
mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi dalam dunia pendidikan
terutama dalam hal penyampaian materi oleh guru pada muatan
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pembelajaran matematika. Identifikasi masalah diperoleh peneliti dari
hasil wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung
pada tanggal 20 Agustus 2019 di SD Kanisius Jomegatan dengan Ibu Sisil
dan pada tanggal 10 Oktober 2019 di SD Negeri Nyamplung dengan Ibu
Estu. Tujuan dari kegiatan wawancara ini adalah peneliti dapat mengetahui
peran serta para siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika di kelas,
inovasi yang dilakukan oleh guru dalam memberikan materi pembelajaran,
serta saran yang diberikan oleh guru berkaitan dengan penelitian yang
akan dilakukan. Peneliti juga melakukan kegiatan observasi yang
dilakukan pada hari yang sama ketika jam istirahat siswa sedang
berlangsung. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah peneliti mengetahui
kegiatan dan permainan apa saja yang mereka lakukan.
Hasil dari kegiatan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh
peneliti ini selanjutnya dianalisis berkaitan dengan masalah yang terjadi
pada guru dan para siswa kelas II SD pada saat pembelajaran matematika
sedang berlangsung dan penggunaan media yang digunakan oleh guru
untuk

mempermudahkan

para

siswa

dalam

memahami

materi

pembelajaran yang sedang dipelajari. Analisis kebutuhan dengan
wawancara dan observasi ini dijadikan bahan untuk peneliti dalam
membuat analisis kebutuhan kuesioner kepada guru kelas II SD. Masalah
yang ditemukan dalam kegiatan analisis kebutuhan ini adalah masih
terdapat siswa yang masih kurang dalam memahami materi pembelajaran.
Siswa sangat tertarik dan senang mengikuti pembelajaran ketika
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan menggunakan
permainan, namun hal yang sangat disayangkan di sini adalah guru kurang
memiliki referensi dalam memberikan materi pembelajaran matematika
yang dilakukan dengan menggunakan permainan terlebih lagi permainan
tradisional. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh peneliti dari
hasil kegiatan wawancara dan observasi ini adalah peneliti membuat
sebuah buku panduan yang dapat digunakan oleh guru sebagai referensi
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dalam memberikan materi pembelajaran matematika kepada para siswa
dengan menggunakan permainan tradisional.
2.

Design (Perancangan)
Dalam tahap desain ini berkaitan dengan desain dalam merumuskan
suatu tujuan pembelajaran, instrumen penilaian, latihan, konten, analisis
materi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan pemilihan media. Dari
hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti telah
memiliki gambaran berkaitan dengan permainan apa saja yang dapat
membantu guru dalam menyampaikan materi perkalian dan pembagian
kelas II SD. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah
mendesain buku panduan yang akan dikembangkan dengan sedemikian
rupa agar buku panduan tersebut dapat mudah dipahami oleh guru dalam
menyampaikan materi kepada para siswa. Peneliti juga mendesain
permainan tradisional yang digunakan dalam penelitian ini dengan
menyesuaikan materi pembelajaran matematika yang diangkat oleh peneliti
yaitu pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Hal
tersebut dilakukan oleh peneliti dengan tujuan agar dapat mempermudahkan
guru untuk mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran serta dapat
membantu para siswa dalam memahami materi perkalian dan pembagian
bilangan cacah tersebut.

3. Develop (Pengembangan)
Dalam tahap mengembangkan ini, hal yang dapat dilakukan oleh
peneliti adalah melakukan tinjauan ulang terhadap bahan dan prosedur yang
ada dan melakukan revisi sesuai dengan umpan balik sehingga dapat
menghasilkan suatu produk yang sudah divalidasi sumber belajarbelajarnya. Dalam tahap ini pula, peniliti sangat membutuhkan pakar
permainan anak, guru kelas bawah, serta pakar pendidikan matematika yang
dapat digunakan oleh peneliti untuk melihat apakah buku panduan
pembelajaran berbasis permainan tradisional yang dikembangkan oleh
peneliti dapat digunakan oleh guru dan siswa kelas II SD.
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4. Implementation (Pelaksanaan)
Pada tahap ini dapat dilakukan jika buku panduan pembelajaran
matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD telah divalidasi oleh
pihak-pihak terkait seperti pakar pendidikan matematika, pakar permainan
anak, guru kelas bawah, serta dosen pembimbing. Dalam penelitian ini,
peneliti menciptakan sebuah buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional kelas II SD serta satu paket permainan
tradisional (satu paket permainan berisi 4 permaianan tradisional). Oleh
karena keterbatasan jumlah permaianan tradisional yang dibuat oleh
peneliti, maka dari itu dalam tahap pelaksanaan ini yang dilakukan oleh
peneliti adalah melakukan penelitian secara bergantian pada kedua Sekolah
Dasar (SD) yang menjadi subjek penelitian. Dalam tahap pelaksanaan ini
peneliti tidak hanya melihat bagaimana langkah-langkah yang dilakukan
oleh guru dalam menggunakan buku panduan pembelajaran berbasis
permainan tradisional kelas II saja dalam menyampaikan materi perkalian
dan pembagian bilangan cacah saja melainkan peneliti juga ingin melihat
bagaimana reaksi siswa ketika mereka belajar materi perkalian dan
pembagian bilangan cacah dengan menggunakan permainan tradisional.
5. Evaluation/Evaluate (Evaluasi)
Pada tahap ini dilakukan oleh peneliti ketika tahap pertama hingga
keempat sudah dilakukan. Tahap evaluasi ini merupakan proses yang
dilakukan oleh sesorang untuk menemukan suatu nilai, harga, dan manfaat
dari suatu objek yang sedang diteliti (Pribadi, 2014: 28). Berdasarkan dari
fungsi penggunaannya, tahap evaluasi dapat diklarifikasikan menjadi 2 tipe
yaitu evaluasi tipe formatif dan evaluasi tipe sumatif.
Evaluasi formatif merupakan suatu pendekatan yang dapat digunakan
untuk melihat kualitas suatu program yang telah dirancang sehingga ketika
produk tersebut digunakan, dapat memberikan hasil secara optimal dengan
waktu yang sesuai dengan situasi pembelajaran yang sesungguhnya.
Penelitian formatif juga dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan
yang terdapat dalam sebuah program tersebut, sedangkan penilaian sumatif
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merupakan suatu kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk memperoleh data
dan informasi yang dibutuhkan oleh sesorang dalam pengambilan
keputusan berkaitan denagn pemanfaatan program yang sedang dilakukan
(Pribadi, 2014: 147).
Data dan informasi dalam evaluasi sumatif dapat diperoleh seseorang
dari pendapat dan penilaian yang dilakukan kepada ahli atau expert
judgement yang berkaitan dengan kualitas suatu produk berdasarkan hasil
uji coba lapangan yang telah dilakukan (Pribadi, 2014: 30). Hasil penilaian
pada evaluasi sumatif dapat dijadikan suatu bahan yang dapat
direkomendasikan oleh pengambil keputusan berkaitan dengan kualitas
produk yang sedang dikembangkan.
Dalam kegiatan penelitian ini, evaluasi formatif peneliti dapatkan
berdasarkan hasil pretest dan posttest pada saat pelaksanaan uji coba
permainan kepada peserta didik berlangsung, sedangkan evaluasi sumatif
peneliti dapatkan berdasarkan validasi hasil akhir produk yang peneliti
lakukan setelah selesai mencetak buku panduan dan hasil uji coba produk
kepada guru berdasarkan kelayakan produk dan sepuluh kriteria buku
panduan yang berkualitas.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa data kualitatif
dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh peneliti dengan melihat dari hasil observasi
dan wawancara yang berkaitan dengan penyampaian materi perkalian dan
pembagian bilangan cacah yang dilakukan oleh guru pada saat pembelajaran
matematika berlangsung serta berkaitan dengan pelakasaan permainan tradisional
oleh peserta didik di sekolah. Data kuantitatif peneliti peroleh dari hasil penyebaran
kuesioner yang berkaitan dengan materi perkalian dan pembagian serta permainan
tradisional. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada kegiatan
penelitian ini adalah teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan
kuesioner.
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1.

Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh peneliti dalam menemukan suatu masalah yang dapat
membantu untuk mengetahui hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian
dengan lebih mendalam karena subjek yang digunakan dalam jumlah
sedikit/kecil (Sugiyono, 2012: 231). Narasumber yang dijadikan subjek
penelitian ini adalah guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan dan SD
Negeri Nyamplung. Wawancara yang dilakukan adalah sebanyak dua kali.
Hasil wawancara pertama tersebut digunakan oleh peneliti untuk
mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang sering dialami oleh peserta didik
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran terutama yang berkaitan
dengan muatan pembelajaran matematika pada materi perkalian dan
pembagian bilangan cacah, cara guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran matematika, sumber-sumber referensi apa saja yang
digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pada saat kegiatan
pembelajaran berlangsung, serta hasil yang diharapkan dari penelitian
yang berkaitan dengan pengembangan buku panduan pembelajaran
matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD. Wawancara tahap
kedua peneliti lakukan setelah peneliti melakukan validasi dan uji coba
produk yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui perlunya
penilaian dalam produk buku panduan yang telah dikembangkan serta
manfaat yang dapat dirasakan oleh guru dari produk buku panduan
tersebut.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara
memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat memperoleh keterangan secara
mendalam berkaitan dengan suatu masalah khususnya yang berkaitan
dengan pribadi seseorang, dapat memperoleh informasi yang diinginkan
secara cepat, peneliti dapat memastikan bahwa respondenlah yang
memberikan jawaban, peneliti dapat melakukan usaha agar pertanyaan
yang diajukan benar-benar dapat dipahami oleh responden, dan
wawancara dapat memungkinkan fleksibelitas dalam langkah-langkah
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yang harus dilakukaan saat memberi pertanyaan kepada responden. Bila
peneliti tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atau tidak lengkap,
peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang lain, peneliti yang sensitif
dapat menilai validitas jawaban yang diberikan oleh responden dengan
berdasarkan gerak-gerik, nada, dan ekspresi tubuh, informasi yang
diperoleh melalui wawancara lebih dapat dipercaya kebenarannya karena
kesalahan tafsiran yang terjadi dapat diperbaiki saat kegiatan wawancara
berlangsung. Jika perlu peneliti dapat kembali lagi mengunjungi
responden bila masih perlu penjelasan, dan dalam pelaksanaan
wawancara, responden lebih bersedia dalam mengungkapkan keteranganketerangan yang tidak dapat dituangkan ke dalam angket tertulis
(Nasution, 2003: 125).
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara juga memiliki
beberapa kelemahan, yaitu kurang efisien jika dilihat dari waktu, tenaga,
dan biaya, faktor bahasa baik dari segi peneliti maupun responden sangat
mempengaruhi hasil atau data yang diperoleh, dapat mempersulit dalam
pengolahan dan analisis data yang diperoleh, dapat memberikan tekanan
kepada responden untuk segera memberikan jawaban dari pertanyaan yang
diberikan oleh peneliti, memerlukan keahlian atau penguasaan bahasa dari
peneliti, memungkinkan peneliti untuk memutarbalikan jawaban bahkan
dapat memalsukan jawaban dari hasil wawancara yang telah dicatat di
dalam catatan wawancara atau peneliti tidak jujur dalam menuliskan hasil
wawancara, memungkinkan peneliti dan responden untuk memiliki
perbedaan yang sangat menyolok sulit dalam mengadakan komunikasi
interpersonal sehingga dapat membuat peneliti memperoleh data yang
tidak akurat, dan jalannya pelaksanaan wawancara sangat dipengaruhi oleh
situasi dan kondisi sekitar yang dapat menghambat peneliti dalam
memperoleh jawaban yang diberikan oleh responden (Riyanto, 2001: 86).
2.

Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana seorang
peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan
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kepada suatu objek tertentu secara langsung (Riduwan, 2004: 104). Teknik
pengumpulan data secara observasi juga merupakan sebuah langkah yang
dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan suatu data yang
memiliki sifat dasar naturalistik yang dilakukan secara langsung dalam
konteks natural. Subjek penelitian berpartisipasi secara wajar dalam
kegiatan interaksi (Supriyati, 2009: 146). Teknik pengumpulan data secara
observasi memiliki ciri khas yang spesifik dibandingkan dengan teknik
pengumpulan data yang lainnya. Teknik observasi ini tidak terbatas pada
orang dan objek-objek alam lainnya (Sugiyono, 2009: 144).
Kegiatan observasi ini peneliti lakukan terhadap proses kegiatan
belajar mengajar yang dilakukan di SD Kanisius Jomegatan dan SD Negeri
Nyamplung. Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan untuk mengetahui
permainan-permainan tradisional yang masih dilakukan oleh para siswa
pada saat mereka memiliki waktu luang baik saat pagi hari sebelum
kegiatan pembelajaran dimulai, saat istirahat, maupun pada saat mereka
menunggu jemputan sekolah. Peneliti juga melakukan kegiatan observasi
agar dapat mengetahui tentang proses pembelajaran yang terjadi di kelas
II terutama pada saat pembelajaran matematika berlangsung.
Kegiatan observasi ini juga dilakukan oleh pada saat pelaksanaan uji
coba penggunaan permainan tradisioanal dalam menyampaikan materi
pada pembelajaran matematika terutama pada materi perkalian dan
pembagian yang dilakukan oleh guru. Tujuan dari terselenggaranya
observasi uji coba ini adalah peneliti ingin melihat berkaitan dengan
bagaimana

langkah-langkah

yang

dilakukan

oleh

guru

dalam

mengimplementasikan produk yang telah dikembangkan oleh peneliti
dalam pembelajaran matematika di kelas.
3.

Kuesioner
Teknik pengumpulan data kusioner merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat
instrumen pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden
untuk menjawabnya (Sugiyono, 2010: 199). Intrumen ini merupakan suatu
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alat ukur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengukur fenomena
alam maupun sosial yang telah diamati (Sugiyono, 2010: 148). Teknik
pengumpulan data secara kuesioner dibagi menjadi 2 jenis yaitu teknik
kuesioner secara terbuka dan teknik kuesioner secara tertutup. Teknik
pengumpulan

data

kuesioner

secara

terbuka

dilakukan

dengan

memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh peneliti dengan menggunakan kalimatnya sendiri,
sedangkan teknik pengumpulan data kuesioner secara tertutup dilakukan
dengan memberikan beberapa pilihan kepada seorang responden sehingga
responden hanya perlu memilih pernyataan yang menurut responden
sesuai dengan keadaan yang terjadi (Arikunto, 2010: 195).
Dalam pelaksanaan penelitian pengembangan buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD ini,
peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data secara kuesioner
yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner
terbuka. Kuesioner terbuka memiliki keuntungan sebagai berikut: mudah
diolah, responden tidak perlu menuliskan buah pikirannya, pengisian
kuisioner tidak menggunakan waktu yang lama, dan dapat menjaring
responden yang lebih banyak karena responden dapat memberikan
jawaban yang lebih mendalam, sedangkan kuesioner terbuka memiliki
keuntungan, yaitu responden dapat mengungkapkan buah pikirannya dan
dapat berguna bagi peneliti apabila ingin mengetahui keadaan responden
yang lebih mendalam (Usman & Akbar, 2003: 72).
Teknik pengumpulan data dengan kuesioner ini juga memiliki
beberapa kekurangan pada kuesioner tertutup maupun kuesioner terbuka.
Kuesioner tertutup memiliki kekurangan, yaitu responden tidak memiliki
kesempatan untuk memberi jawaban dengan bebas dan memungkinkan
responden untul asal menjawab, sedangkan kuesioner terbuka memiliki
kekurangan, yaitu sukar dalam mengolah data, memerlukan waktu yang
relatif lebih lama dalam memberikan jawaban, dan nilai jawaban tidak
sama (Usman & Akbar, 2003: 72).
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Teknik pengumpulan data dengan kuesioner ini dilakukan oleh
peneliti kepada satu ahli permainan anak, satu ahli pendidikan matematika,
dan satu guru kelas bawah yaitu guru kelas I SD untuk menguji kelayakan
produk buku panduan yang telah dibuat oleh peneliti sebagai kuesioner
validasi. Kuesioner juga diberikan kepada guru kelas II sebagai kuesioner
uji coba terkait pehamanan isi dan manfaat buku panduan yang
dikembangkan oleh peneliti. Kuesioner ini juga dilakukan kepada para
peserta didik kelas II yang berkaitan dengan perasaan dan pemahaman
mereka mengenai permainan tradisional yang diterapkan dengan
dikombinasi pembelajaran matematika. Peneliti juga memberikan refleksi
yang dilakukan secara sederhana pada akhir pembelajaran agar kegiatan
peneliti ini tidak hanya berhenti sampai di situ saja melainkan dapat
digunakan dalam pembelajaran matematika selanjutnya.
E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti berkaitan dengan dengan
pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan validasi dan reliabilitas
instrumen dan ketepatan dalam melaksanakan cara-cara yang dapat digunakan
dalam mengumpulkan data pada saat kegiatan penelitian berlangsung (Sugiyono,
2012: 222). Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 3 komponen,
yaitu lembar wawancara, lembar observasi, dan lembar kuesioner. Berikut ini
adalah penjabaran mengenai instrumen penelitian yang digunakan dalam kegiatan
penelitian:
1. Lembar Wawancara
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh peneliti dalam menemukan suatu masalah yang dapat
membantu untuk mengetahui hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian
dengan lebih mendalam karena subjek yang digunakan dalam jumlah
sedikit/kecil (Sugiyono, 2012: 231). Kegiatan wawancara ini peneliti
laksanakan di SD Kanisius Jomegatan pada tanggal 20 Agustus 2019 dan
SD Negeri Nyamplung pada tanggal 10 Oktober 2019. Kegiatan wawancara
ini dilakukan oleh peneliti kepada guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan
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maupun SD Negeri Nyamplung dengan tujuan agar peneliti dapat
mengetahui secara langsung mengenai metode dan media pembelajaran
yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran
kepada peserta didik. Aspek-aspek yang digunakan oleh peneliti dalam
menyusun kisi-kisi wawancara kepada guru kelas II SD ini berkaitan dengan
cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran,
kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik, referensi mengajar yang
digunakan oleh guru, dan hasil yang diharapkan ketika pembelajaran
matematika dilaksanakan dengan menggunakan permainan tradisional.
Berikut ini peneliti paparkan mengenai kisi-kisi wawancara kepada guru
kelas II SD pada tabel 3.1 di bawah ini.
Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Wawancara kepada Guru Kelas II SD
Indikator
Cara Guru
Mengajar

Kesulitan
Belajar
Siswa
Referensi
Mengajar
Hasil yang
Diharapkan

Topik Wawancara

Nomor Item

1. Metode yang digunakan guru untuk
menyampaikan pembelajaran matematika.
2. Permainan tradisional yang masih
dimainkan oleh siswa di lingkungan
sekolah.
Kendala yang dialami siswa saat pembelajaran
matematika berlangsung.

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,
19,20.

Referensi yang digunakan guru dalam kegiatan
pembelajaran matemtika.
Pengembangan buku panduan permainan
tradisional yang dimodifikasi dengan
pembelajaran matematika dalam memenuhi
kebutuhan guru.

23

21,22

23,24,25

Pedoman wawancara di atas digunakan oleh peneliti sebagai acuan
dalam pembuatan instrumen pertanyaan pada saat pelaksanaan wawancara.
Berikut ini adalah daftar pertanyaan pengembangan instrumen wawancara
kepada guru kelas II yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi yang telah
dibuat oleh peneliti yang kemudian peneliti paparkan dalam tabel 3.2
berikut ini.
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Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara kepada Guru Kelas II SD
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

Keterangan
Sebelum memulai kegiatan awal apa yang dilakukan oleh guru?
Apakah guru selalu melakukan presensi kehadiran siswanya sebelum
memulai pelajaran?
Apakah penggunaan apersepsi sering digunakan sebagai pengantara
menuju materi?
Apakah guru menjelaskan tujuan pembelajaran?
Bagaimana cara guru memberikan motivasi?
Apakah guru menyampaikan cakupan materi dan menjelaskan uraian
kegiatan?
Apakah guru melibatkan siswa dalam mencari informasi tentang
materi yang akan dipelajari?
Bagaimana reaksi siswa saat mendapatkan pelajaran Matematika?
Apakah guru menggunakan fasilitas sekolah dalam pembelajaran
Matematika?
Model apa yang sering digunakan dalam mata pelajaran Matematika?
Dalam pelajaran Matematika media apa yang sering digunakan?
Media apa yang sering digunakan oleh guru?
Apakah Bapak/Ibu pernah mengajarkan pembelajaran matematika
dengan menggunakan permainan tradisional?
Bagaimana prestasi / nilai siswa dalam mata pelajaran matematika?
Bagaimana penerapan 5M dalam pelajaran Matematika?
Bagaimana cara guru membuat kondisi kelas agar lebih
menyenangkan?
Bagaimana peran guru sebagai fasilitator?
Bagaimana cara pemberian evaluasi yang diberikan oleh guru?
Di akhir pelajaran apakah guru membuat ringkasan lisan maupun
tertulis?
Apakah Bapak/Ibu Guru pernah menggunakan referensi buku
panduan permainan tradisional yang telah dimodifikasi untuk
pembelajaran matematika?
Kesulitan apa yang biasa dihadapi oleh siswa?
Dalam mata pelajaran Matematika materi pelajaran apa yang paling
sulit di pahami oleh siswa?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika pembelajaran matematika
dilaksanakan dengan menggunakan permainan tradisional?
Permainan Tradisional apa saja yang masih dimainkan para siswa
saat mereka memiliki waktu luang?
Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai buku panduan permainan
tradisional dalam membantu menyampaikan pembelajaran
matematika untuk kelas II?
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2.

Lembar Observasi
a.

Lembar Observasi Analisis Kebutuhan
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana seorang

peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan melakukan pengamatan
kepada suatu objek tertentu secara langsung (Riduwan, 2004: 104).
Kegiatan observasi analisis kebutuhan ini peneliti laksanakan setelah
peneliti selesai melakukan kegiatan wawancara kepada guru kelas II di SD
Kanisius Jomegatan maupun SD Negeri Nyamplung. Kegiatan observasi
ini dilakukan oleh peneliti pada saat kegiatan pembelajaran matematika
sedang berlangsung dan pada saat para peserta didik melaksanakan
kegiatan istirahat. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti supaya peneliti
dapat melihat secara langsung mengenai metode dan media pembelajaran
yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran
kepada peserta didik di dalam kelas serta mengetahui permainanpermainan tradisional apa saja yang masih sering dimainkan oleh peserta
didik saat kegiatan istirahat berlangsung. Aspek-aspek yang diamati oleh
peneliti pada saat pelaksanaan kegiatan observasi ini berkaitan dengan
penggunaan media pembelajaran, kesulitan belajar yang dialami oleh
peserta didik, keterlibatan siswa pada saat pembelajaran matematika
sedang berlangsung, dan penggunaan permainan tradisional yang masih
dilakukan oleh para siswa ketika mereka sedang berada di lingkungan
sekolah. Berikut ini peneliti paparkan mengenai daftar instrumen analisis
kebutuhan pada tabel 3.3 di bawah ini.
Tabel 3. 3 Daftar Instrumen Observasi Analisis Kebutuhan
No

Indikator
Penggunaan

1

media
pembelajaran

Kisi-Kisi Observasi

Objek yang Diamati

Penggunaan media
pembelajaran yang
digunakan guru dalam
menyampaikan materi
pada pembelajaran
matematika.

Media yang digunakan
pada saat pembelajaran
matematika
berlangsung.
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2

3

4

Kesulitan
Belajar yang
Dialami Siswa

Keterlibatan
Siswa pada saat
pembelajaran
berlangsung
Permainan
Tradisional

Kesulitan belajar yang
dialami peserta didik
pada saat pembelajaran
matematika
berlangsung.
Kondisi kelas saat
pembelajaran
berlangsung.

Penerimaan peserta
didik dalam memahami
materi serta hasil
belajar yang diperoleh
peserta didik.
Peran serta peserta
didik dalam mengikuti
pembelajaran
matematika.

Permainan-permainan
tradisional yang masih
dimainkan oleh para
peserta didik.

Permainan tradisional
yang dilakukan oleh
peserta didik pada saat
waktu luang.

b. Lembar Observasi Uji Coba Produk
Lembar observasi uji coba produk ini diisi oleh peneliti pada saat
pelaksanaan uji coba oleh guru berkaitan dengan penggunaan permainan
tradisional dalam menyampaikan pembelajaran matematika pada materi
perkalian dan pembagian cacah di kelas. Tujuan dari pelaksanaan observasi uji
coba produk ini adalah peneliti ingin melihat bagaimana cara yang dilakukan
oleh guru dalam mengimplementasikan produk yang dikembangkan oleh
peneliti dalam pembelajaran matematika. Berikut peneliti paparkan mengenai
instrumen observasi uji coba produk buku panduan berdasarkan kisi-kisi yang
telah dibuat oleh peneliti yang kemudian peneliti paparkan dalam tabel 3.4 di
bawah ini.
Tabel 3. 4 Daftar Instrumen Observasi Uji Coba Produk Buku Panduan
No

Indikator
Penggunaan
permainan pada
saat uji coba

1.

2.

Pembagian
kelompok dalam
permainan.

Kisi-Kisi Observasi

Objek yang Diamati

Pelaksaaan
pembelajaran
matematika dengan
menggunakan
permainan tradisional
yang dilakukan guru
pada saat pelaksanaan
uji coba berlangsung.
Pembagian kelompok
yang dilakukan guru
pada saat uji coba
berlangsung.

Penggunaan permainan
tradisional yang dilakukan
guru dalam menyampaikan
pembelajaran matematika
menyesuaikan pada
langkah-langkah permainan
yang terdapat dalam buku
panduan.
Pembagian kelompok yang
dilakukan guru sesuai pada
langkah-langkah yang
terdapat dalam buku
panduan.
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3.

3.

Keterlibatan
siswa dalam
pelaksanaan
ujicoba.

Keterlibatan para
siswa dalam mengikuti
pembelajaran
matematika dalam
pelaksanaan uji coba.

Peran serta para siswa saat
melaksanakan pembelajaran
matematika dengan
menggunakan permainan
tradisional.

Lembar Kuesioner
Lembar kuesioner ini digunakan oleh validator dalam menilai atau
melakukan validasi terhadap produk yang dikembangkan. Lembar
kuesioner berisi pernyataan yang disusun untuk mengetahui kualitas
produk yang dihasilkan. Lembar kuesioner tersebut diisi oleh pakar
pendidikan matematika, pakar permainan anak, dua orang guru sebagai
subjek uji coba penelitian, serta satu guru sebagai subjek validasi produk
penelitian. Hasil validasi yang dilakukan melalui lembar kuesioner dapat
digunakan sebagai masukan untuk peneliti dalam melakukan revisi atas
buku panduan pembelajaran matematika berbasis permaian tradisional
kelas II SD.
a.

Kuesioner Validasi Produk
Pengisian lembar validasi produk yang dilakukan oleh para ahli

dilakukan sebelum peneliti melakukan uji coba 4 permainan tradisional
kepada para peserta didik. Lembar kuesioner validasi produk oleh para ahli
maupun guru kelas bawah memiliki indikator penilaian yang sama. Kisikisi lembar kuisioner validasi produk oleh para ahli berdasarkan sepuluh
kriteria buku panduan berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo,
2008:45) peneliti sajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut.
Tabel 3. 5 Kisi-Kisi Kuesioner Validasi Produk
Variabel
Buku
Panduan

Kriteria Buku Panduan Berkualitas
Harus menarik minat bagi yang
mempergunakannya.

Nomor Item
1, 2, 3, 4

Harus memberi motivasi bagi guru.

5,6

Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi
yang memanfaatkannya.

7, 8

Mempertimbangkan aspek linguistik
sesuai dengan kemampuan pemakainnya.

9, 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

78

Harus memiliki hubungan erat dengan
pelajaran.
Harus dapat menstimulasi dan
merangsang aktivitas proses
pembelajaran.

11, 12, 13, 14

15, 16

Harus menghindari konsep - konsep yang
samar - samar agar tidak
membingungkan penggunanya.

17, 18, 19

Memiliki sudut pandang yang jelas dan
tegas sehingga menjadi sudut pandang
bagi pemakainya.

20

Harus mampu memberi pemantapan dan
penekanan pada nilai - nilai anak dan
orang dewasa.

21

Harus mampu menghargai perbedaan
pribadi para pemakainya.

22, 23

Pedoman kuesioner validasi produk di atas digunakan oleh peneliti
sebagai acuan dalam pembuatan pernyataan instrumen validasi produk.
Berikut ini adalah daftar pernyataan instrumen validasi produk kepada
para ahli yang dikembangkan berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat oleh
peneliti yang kemudian peneliti paparkan dalam tabel 3.6 sebagai berikut.
Tabel 3. 6 Daftar Pernyataan Instrumen Validasi Produk
Variabel
Buku
Panduan

Pernyataan
1. Sampul buku memiliki tampilan warna dan gambar
yang sesuai.
2. Buku panduan menggunakan jenis huruf yang mudah
dibaca.
3. Gambar yang disajikan jelas.
4. Buku panduan menggunakan ukuran kertas yang
sesuai dengan kebutuhan guru.
5. Buku panduan memberikan inspirasi bagi guru untuk
mendesain pembelajaran matematika dengan
alternatif permainan tradisional.
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6. Buku panduan mampu meningkatkan minat bagi
guru dalam menyampaikan pembelajaran
matematika.
7. Buku panduan memuat gambar yang sesuai dengan
langkah - langkah pada setiap permainan.
8. Buku panduan memuat gambar yang konkret dan
menarik pada setiap permainan.
9. Buku panduan menggunakan bahasa yang baku
sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) dan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI).
10. Buku panduan menggunakan bahasa yang singkat,
padat, dan jelas.
11. Buku panduan memuat KD dan indikator yang
sesuai.
12. Buku panduan memuat materi yang sesuai dengan
KD dan indikator.
13. Buku panduan memuat latihan soal yang sesuai
dengan KD dan indikator.
14. Buku panduan memuat permainan tradisional yang
telah dimodifikasi sesuai dengan materi.
15. Permainan tradisional yang telah dimodifikasi
mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang
aktif.
16. Buku panduan mampu membantu guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran.
17. Buku panduan memuat konsep matematika secara
jelas pada setiap permainan tradisional.
18. Buku panduan memuat langkah - langkah permainan
tradisional yang runtut dan sistematis.
19. Buku panduan memuat nama permainan, asal usul
permainan, KD, indikator, materi, alat & bahan,
langkah - langkah permainan, soal latihan, soal
tantangan, kunci jawaban, dan refleksi.
20. Buku panduan mampu menambah referensi baru
dalam menyampaikan materi pembelajaran secara
aktif dan kreatif.
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21. Harus mampu memberi pemantapan dan penekanan
pada nilai - nilai anak dan orang dewasa.
22. Buku panduan mampu digunakan oleh guru di
tingkat SD kelas bawah.
23. Buku panduan mampu menunjukkan fungsinya
bahwa buku ini ditujukan untuk guru.

b. Kuesioner Uji Coba Produk Oleh Guru
Kuesioner uji coba produk ini diberikan kepada guru kelas II SD.
Kuesioner uji coba oleh guru kelas II dilakukan sebelum guru melakukan
kegiatan validasi produk yang dikembangkan oleh peneliti. Tujuan dari uji
coba kepada guru kelas II SD ini untuk menguji kelayakan produk buku
panduan yang dikembangkan oleh peneliti. Aspek-aspek yang digunakan
oleh peneliti pada penyusunan kisi-kisi kuesioner uji coba kepada guru
kelas II berkaitan dengan tiga aspek dari kesepuluh kriteria buku panduan
berkualitas menurut Greene dan Petty (dalam Utomo, 2008:45. Aspekaspek tersebut diantara lain adalah harus menarik minat bagi yang
mempergunakannya, harus dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas
proses pembelajaran, dan memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang
memanfaatkannya. Berikut ini peneliti paparkan mengenai kisi-kisi
kuesioner uji coba kepada guru kelas II yang telah disajikan pada tabel 3.7
berikut ini.
Tabel 3. 7 Kisi-Kisi Kuesioner Uji Coba kepada Guru Kelas II SD
Variabel
Buku
Panduan

Kriteria Buku Panduan Berkualitas

Nomor
Item

Harus menarik minat bagi yang
mempergunakannya.

1

Harus dapat menstimulasi dan merangsang
aktivitas proses pembelajaran.

2

Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang
memanfaatkannya.

3
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Peneliti hanya menggunakan tiga kriteria buku panduan berkualitas
menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008:45) pada penyusunan kuesioner
uji coba kepada guru karena dari ketiga kriteria tersebut peneliti dapat
mengetahui manfaat yang dapat dirasakan oleh guru ketika melaksanakan
pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan tradisional
sehingga dapat digunakan sebagai inovasi baru dalam memberikan materi
pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahami materi yang telah
diberikan oleh guru. Berikut ini peneliti paparkan daftar pertanyaan
kuesioner uji coba guru untuk menguji kelayakan produk buku panduan
berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat oleh peneliti pada tabel 3.8 sebagai
berikut.
Tabel 3. 8 Kuesioner Uji Coba Guru untuk Menguji Kelayakan Produk
Variabel

Pertanyaan

1. Apakah secara keseluruhan isi dalam buku panduan yang
Buku
dikembangkan oleh peneliti dapat dipahami oleh Bapak/Ibu
Panduan
Guru dalam menyampaikan materi pada pembelajaran
Matematika?
2. Apakah Bapak/Ibu Guru dapat melaksanakan pembelajaran
sehari-hari dengan menggunakan media permainan
tradisional tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu dapat merasakan manfaat dari kegiatan
peneliti untuk memudahkan dalam menyampaikan materi?

c.

Kuesioner Uji Coba Permainan yang Dilakukan Oleh Peserta
Didik
Kuesioner uji coba produk ini juga diberikan kepada para siswa kelas

II SD yang ada di SD Kanisius Jomegatan dan SD Negeri Nyamplung.
Kuesioner uji coba yang dilakukan oleh siswa tersebut dilakukan oleh
peneliti setelah menguji cobakan 4 permainan tradisional yang telah
dikembangkan kepada peserta didik. Tujuan dari kuesioner uji coba ini
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perasaan yang dialami peserta
didik saat melaksanakan pembelajaran matematika yang dimodikasi
dengan permainan tradisional. Peneliti juga ingin melihat pemahaman para
peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran. Aspek-aspek yang
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digunakan oleh peneliti pada penyusunan kisi-kisi kuesioner uji coba
permainan kepada siswa berkaitan dengan tiga aspek dari kesepuluh
kriteria buku panduan berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo,
2008:45). Aspek-aspek tersebut diantara lain adalah harus menarik minat
bagi yang mempergunakannya memuat ilustrasi yang menarik hati bagi
yang memanfaatkannya, dan mempertimbangkan aspek linguistik sesuai
dengan kemampuan pemakainnya. Berikut ini peneliti paparkan mengenai
kisi-kisi kuesioner uji coba permainan kepada peserta didik yang telah
disajikan pada tabel 3.9 berikut ini.
Tabel 3. 9 Kisi-Kisi Kuesioner Uji Coba Permainan Kepada Peserta Didik

Variabel
Buku
Panduan

Kriteria Buku Panduan
Berkualitas

Indikator

Perasaan
Siswa

Pemahaman
Siswa

Nomor
Item

Harus menarik minat bagi yang
mempergunakannya.

1

Memuat ilustrasi yang menarik hati
bagi yang memanfaatkannya.

2

Mempertimbangkan aspek linguistik
sesuai dengan kemampuan
pemakainnya.

3

Peneliti hanya menggunakan tiga kriteria buku panduan berkualitas
menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008:45) pada penyusunan kuesioner
uji coba kepada siswa karena ketiga kriteria tersebut dapat benar-benar
peneliti gunakan untuk mengetahui perasaan yang dialami para siswa
ketika

mereka

melaksanakan

pembelajaran

matematika

dengan

menggunakan permainan tradisional sehingga dapat dijadikan referensi
bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang
menyenangkan. Berikut ini peneliti paparkan daftar pertanyaan
pengembangan instrumen kuesioner permainan yang dilakukan oleh
peserta didik berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat oleh peneliti pada
tabel 3.10 sebagai berikut.
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Tabel 3. 10 Kuesioner Uji Coba Kepada Siswa
Variabel

Indikator

Buku
Panduan
Perasaan Siswa

Pemahaman Siswa

No. Item
1. Bagaimana perasaan kamu setelah
belajar dengan menggunakan
permainan tradisonal ini?
2. Bagian permainan apa yang paling
kamu sukai?
3. Apakah kamu mengalami
kesulitan dalam mengikuti
pembelajaran?

F. Teknik Analisis Data
1.

Data Kualitatif
Data kualitatif merupakan sebuah data yang disajikan dalam bentuk
kata-kata dan bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dapat diperoleh
melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti wawancara,
analisis dokumen, diskusi terfokus, dam observasi yang dituangkan
kembali ke dalam catatan lapangan (Darmadi, 2014: 36). Data kualitatif
yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini berupa hasil observasi,
wawancara, validasi produk, dan hasil uji coba produk. Hasil yang
diperoleh peneliti pada data kualitatif ini berupa hasil pengamatan yang
dilakukan secara langsung, wawancara, komentar, serta saran yang
dikemukakan oleh pakar ahli matematika, pakar ahli permainan anak, guru
kelas I SD sebagai subjek validasi, serta guru kelas II SD sebagai subjek
uji coba. Setelah peneliti mendapatkan data kualitatif ini, pada tahap
selanjutnya peneliti menganalisis dan membandingkan data kualitatif ini
yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk memperbaiki dan
mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan.

2.

Data Kuantitatif
Data kuantatif merupakan sebuah data yang disajikan dalam bentuk
angka atau bilangan. Data kuantitatif ini peneliti olah dengan
menggunakan teknik perhitungan matematika atau disebut dengan
statistika (Darmadi, 2014: 36). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa
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hasil skor yang peneliti peroleh dari 3 pakar ahli, yaitu pakar ahli
matematika, pakar ahli permainan anak, dan guru kelas bawah (kelas I SD)
sebagai subjek validasi. Instrumen kuesioner analisis kebutuhan tersebut
terdiri dari sepuluh indikator yang dideskripsikan menjadi dua puluh tiga
pernyataan. Skala penilaian yang digunakan peneliti terhadap buku
panduan yang dikembangkan yaitu, sangat baik (4), baik (3), cukup (2),
kurang (1). Pedoman penskoran yang digunakan peneliti adalah rentang 14. Hasil kuisioner berupa data kuantitatif tersebut dikonversikan ke dalam
data kualitatif dengan menggunakan intumen empat skala, seperti tabel
3.11 yang telah disajikan pada tabel di bawah ini (Merdapi, 2008: 123).
Tabel 3. 11 Skala Likert Menurut Merdapi (2008:123)
Interval
Kategori
Sangat Positif/ Sangat Tinggi
𝑋̅I + 1.SBi ≤ X
Tinggi/ Positif
𝑋̅I ≤ X <𝑋̅I + 1.SBi
Negatif/ Rendah
𝑋̅I - 1.SBi ≤ X <𝑋̅I
Sangat Negatif / Sangat Rendah
X < 𝑋̅I - 1.SBi

Berdasarkan skala likert di atas, peneliti harus memahami arti dari
simbol-simbol yang terdapat dalam rumus interval skor sehingga peneliti
dapat menemukan interval skor pada setiap kategori skala empat. Berikut
ini peneliti paparkan mengenai keterangan dan rumus interval skor skala
empat pada tabel 3.12 sebagai berikut.
Tabel 3. 12 Keterangan dan Rumus Interval Skor Skala 4
Rumus Interval Skor Skala Empat

Keterangan
Skor Maksimal Ideal

4

Skor Minimal Ideal

1

Rerata Ideal (𝑋̅i)

1
2

(skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

Simpangan Baku Ideal (SBi)

1
6

(skor Maksimal – skor minimal ideal)

Berdasarkan rumus interval skor skala empat di atas, peneliti telah
mengetahui rumus dari rerata ideal dan simpangan baku ideal.
Berdasarkan kedua rumus tersebut, peneliti mengetahui skor maksimal
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ideal dan skor minimal ideal. Skor maksimal ideal pada skala ini adalah 4
dan skor minimal ideal pada skala ini adalah 1. Berikut ini peneliti
paparkan hasil dari rumus perhitungan rerata ideal dan simpangan baku
skala empat pada tabel 3.13 sebagai berikut.
Tabel 3. 13 Rumus Perhitungan Rerata Ideal dan Simpangan Baku
Skala Empat
Keterangan

Diketahui

Skor Maksimal Ideal

4

Skor Minimal Ideal

1
1

= 2 (4 + 1)
1

= 2 (5)

Rerata Ideal (𝑋̅i)

= 2.5
Simpangan Baku Ideal (SBi)

1
6

= (4 - 1)
1

= 6 (3)
= 0.5

Berdasarkan cara menghitung rentang nilai di atas, selanjutnya diolah
dan dinyatakan dengan skor kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
Berikut ini adalah rincian kategori hasil olah skor yang peneliti paparkan
pada tabel 3.14 sebagai berikut.
Tabel 3. 14 Rincian Kategori Hasil Olah Skor
No

Kategori Skala
Sangat Baik

1.

Perhitungan Skor
̅
= (𝑋i + 1 x SBi) ≤ X
= 2.5 + (1 x 0.5) ≤ X
= 2.5 + (0.5) ≤ X
=3≤X
= 𝑋̅I ≤ X < (𝑋̅i + 1 x SBi)

Baik
2.

= 2.5 ≤ X < (2.5 + 0.5)
= 2.5 ≤ X < 3
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=(𝑋̅i − 1. SBi) ≤ X < 𝑋̅i
Cukup
3.

= 2.5- 0.5 ≤ X < 2.5
= 2 ≤ X < 2.5
= X < (𝑋̅i – 1. SBi)

Kurang
4.

= X < (2.5 -0.5)
=X<2

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh konversi data kualitatif
menjadi data kualitatif skala empat yang dapat dilihat pada tabel 3.15
berikut ini.
Tabel 3. 15 Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data
No.

Kualitatif dengan Skala 4
Interval

Kategori

1

3<X

Sangat Baik

2

2,5 < X ≤ 3

Baik

3

2 > X ≤ 2,5

Cukup

4

X<2

Kurang

Berdasarkan konversi data kuantatif ke data kualitatif di atas, peneliti
menggunakan penskoran item kuesioner seperti pada tabel 3.16 sebagai
berikut.
Tabel 3. 16 Pedoman Penskoran Item Kuesioner
Interval

Kategori

Sangat Baik

4

Baik

3

Cukup

2

Kurang

1
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam Bab IV ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan
pengembangan buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradisional kelas II SD pada Tema 2.
A. Hasil Penelitian
1.

Prosedur Pengembangan Produk Buku Panduan
Prosedur pengembangan buku panduan yang peneliti gunakan dalam
kegiatan penelitian ini ialah prosedur pengembangan model ADDIE yang
terdiri atas Analyze, Design, Development, Implementation, and
Evaluation. Berikut ini hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
dengan menjabarkan langkah-langkah prosedur pengembangan model
ADDIE.
a.

Analyze (Analisis)

1) Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian
pengembangan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional
kelas II SD pada Tema 2 adalah peneliti melakukan analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan prosedur
pengembangan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional
pada materi perkalian dan pembagian untuk siswa Sekolah Dasar kelas II
yang telah peneliti jelaskan pada bab III. Peneliti melaksanakan analisis
kebutuhan dengan cara melakukan observasi dan wawancara.
Pelaksanaan kegiatan wawancara peneliti lakukan kepada wali kelas
II dengan tujuan untuk mengetahui kesulitan peserta didik dalam
menyerap materi pembelajaran, cara yang dilakukan guru dalam
menyampaikan

materi

pembelajaran

matematika,

referensi

yang

digunakan oleh guru dalam membantu para peserta didik dalam
memahami materi pembelajaran matematika, dan hasil yang diharapkan
dari buku yang dikembangkan oleh peneliti. Pelaksanaan kegiatan
87
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observasi peneliti lakukan pada saat peserta didik sedang melaksanakan
pembelajaran matematika pada Tema 2 dan ketika jam istirahat peserta
didik sedang berlangsung. Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti
ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami para
peserta didik dalam memahami materi, penggunaan media yang digunakan
oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan metode
pembelajaran yang digunakan oleh guru selama kegiatan belajar mengajar
berlangsung. Peneliti juga melakukan kegiatan observasi yang dilakukan
pada saat istirahat berlangsung. Hal ini bertujuan agar peneliti mengetahui
permainan-permainan tradisional apa saja yang masih dilakukan oleh para
peserta didik. Hasil kegiatan wawancara dan observasi yang telah
dilakukan oleh peneliti tersebut selanjutnya peneliti melakukan evaluasi
agar peneliti dapat merencanakan tindakan yang harus dilakukan pada
tahap selanjutnya yang berkaitan dengan kebutuhan guru.
2) Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Dalam pelaksanaan kegiatan wawancara ini, peneliti membuat kisikisi agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis kebutuhan di
sekolah. Kisi-kisi yang dibuat oleh peneliti ini terdiri dari empat indikator
yang telah dijabarkan ke dalam 25 butir pertanyaan. Indikator pertama
terdiri dari dua puluh butir pertanyaan yang berkaitan dengan cara yang
dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran
matematika di kelas. Indikator kedua terdiri dari dua butir pertanyaan yang
berkaitan dengan kendala atau kesulitan yang dialami peserta didik ketika
melaksanakan pembelajaran matematika. Indikator ketiga terdiri dari satu
butir pertanyaan yang berkaitan dengan referensi yang digunakan oleh
guru dalam kegiatan mengajar pembelajaran matematika. Indikator
keempat terdiri dari tiga butir pertanyaan yang berkaitan dengan hasil yang
diharapkan dalam memenuhi kebutuhan guru yang berkaitan dengan buku
panduan matematika berbasis permainan tradisional yang dikembangkan
oleh peneliti.
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Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan oleh
peneliti terhadap guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan, peneliti
mendapatkan informasi bahwa peserta didik yang ada di sekolah tersebut
tidak ada yang mengalami kendala dalam menuliskan lambang bilangan
pada lembar kerja yang harus mereka kerjakan. Hanya saja di sekolah ini
terdapat satu orang siswa laki-laki yang mudah sekali kehilangan
konsentrasi belajar serta sering sekali dirinya melamun melihat suasana
yang terjadi di luar ruang kelas. Guru sudah sering memberi peringatan
kepada siswa tersebut agar dapat kembali fokus dalam pembelajaran. Guru
juga selalu mengomunikasikan kepada orang tua secara berkala berkaitan
kegaitan maupun kendala yang dialami oleh peserta didik saat
melaksanakan pembelajaran di kelas. Cara yang dilakukan oleh guru
dalam mengembalikan fokus belajar siswa tersebut adalah sering meminta
siswa ini untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru baik yang
dikerjakan di papan tulis maupun di buku latihan soal peserta didik. Siswa
ini juga dikenal dengan anak yang mengalami kesulitan belajar. Ia dapat
mengerjakan suatu soal namun dengan waktu yang sangat lama. Guru
menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya sehingga kedua orang tua
siswa tersebut mengajak siswa ini untuk les yang dilakukan secara privat
agar ketika ia mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas rumah, guru
les tersebut dapat menjelaskan cara mengerjakannya secara detail. Cara
yang dilakukan guru ini mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu
signifikan.
Dalam kegiatan wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan
peneliti terhadap guru kelas II di SD Negeri Nyamplung, peneliti
mendapatkan hasil bahwa terdapat satu orang siswi yang masih mengalami
kesulitan dalam membedakan lambang bilangan 6 dan 9. Hal tersebut
dijelaskan oleh guru ketika peserta didik diajak untuk melakukan kegiatan
menghitung pada operasi hitung perkalian dan pembagian dengan
menggunakan media pembelajaran beberapa batang lidi yang telah
dipotong sama panjang agar mengurangi risiko kecelakaan yang dialami
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oleh peserta didik, siswa tersebut terbalik dalam menuliskan lambang
bilangan dari hasil pertanyaan yang berkaitan dengan operasi hitung
perkalian dan pembagian sedangkan pada soal yang telah diberikan oleh
guru tersebut sudah terdapat beberapa contoh dari lambang bilangan 6 dan
9. Misalnya terdapat soal pada operasi hitung perkalian, guru menuliskan
lambang bilangan 2 x 3. Hasil yang seharusnya didapatkan oleh peserta
didik dalam kegiatan perhitungan soal perkalian tersebut adalah peserta
didik tersebut seharusnya menjawab pertanyaaan yang bersangkutan
dengan menuliskan lambang bilangan 6 akan tetapi ia justru menuliskan
lambang bilangan 9 pada kolom yang telah diberikan oleh guru untuk
menjawab soal tersebut. Hal yang dialami peserta didik tersebut sangat
berbeda ketika peserta didik tersebut diberi pertanyaan secara lisan dari
soal perkalian yang sama, ia telah memberikan jawaban yang benar yaitu
6. Langkah yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa tersebut
untuk memahami perbedaan antara lambang bilangan 6 dan 9 yaitu guru
membiasakan memberikan soal tambahan yang diberikan sebelum para
peserta didik kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Soal
tersebut digunakan guru sebagai syarat agar siswa yang dapat menjawab
soal yang diberikan dapat pulang terlebih dahulu. Ketika siswa yang
bersangkutan hendak mencoba untuk menjawab soal yang diberikan oleh
guru, guru tersebut membuat soal yang jawabannya berkaitan dengan
lambang bilangan 6 dan 9. Hal tersebut dapat melatih siswa tersebut untuk
membedakan kedua lambang tersebut dikarenakan ia harus bisa menjawab
soal yang diberikan oleh guru agar diperbolehkan pulang ke rumah. Selain
itu, soal tambahan yang diberikan oleh guru juga dapat digunakan untuk
membiasakan peserta didik dalam melatih kemampuan berhitung anak.
Dalam kehidupan mengajar sehari-hari di kelas, kedua guru ini tetap
menggunakan buku siswa dan buku guru yang diberikan oleh pemerintah
pada kurikulum 2013 revisi 2017. Sumber tambahan yang biasanya
digunakan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran berasal dari
internet. Kedua guru ini menyampaikan bahwa beliau berdua belum
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pernah menemukan sebuah buku panduan

permainan-permainan

tradisional yang dapat diimplementasikan ke dalam materi pembelajaran
matematika untuk siswa kelas II SD. Melihat hasil wawancara yang
dilakukan oleh peneliti ini, kedua guru ini membutuhkan buku panduan
matematika

berbasis

permainan

tradisional

dalam

membantu

menyampaikan materi pada pembelajaran matematika terutama pada
operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Peserta didik pun
dapat merasa senang karena mereka dapat belajar sambil bermain dengan
permainan-permainan tradisional yang masih mereka lakukan saat di
sekolah seperti gobak sodor, engklek, ular tangga, kasti, petak umpet,
jamuran, dan lompat tali. Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan
pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran
permainan tradisional sangat mudah dijumpai karena dekat dengan
kehidupan peserta didik sehari-hari.
Ketika

peneliti

menentukan

desain

dan

isi

produk

yang

dikembangkan, peneliti meminta pendapat kepada guru kelas II agar dapat
disesuaikan dengan kebutuhan guru. Guru memberikan saran bahwa
permainan yang digunakan merupakan permainan yang sering dilakukan
oleh peserta dengan disertai nama dengan asal daerah karena belum tentu
peserta didik dapat mengetahui asal dari permainan tradisional tersebut
padahal mereka sering melakukannya. Hal tersebut disebabkan oleh
perbedaan nama permainan pada setiap daerah padahal permainan
tradisional yang dimaksud adalah sama. Guru meminta peneliti untuk
memberikan penjelasan pada langkah-langkah yang terdapat dalam setiap
permainan dengan memberikan gambar yang bersifat ilustrarif agar dapat
memudahkan guru dalam mempraktikkan permainan tradisional bersama
peserta didik. Ukuran huruf yang digunakan sebaiknya tidak terlalu besar
maupun terlihat kecil agar dapat membantu guru dalam membaca dan
memahami setiap aspek yang terdapat buku panduan pembelajaran
matematika berbasis permainan tradisional tersebut.
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Peneliti juga melakukan wawancara tahap kedua kepada guru kelas II
dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan pada produk buku panduan
dan keperluan revisi. Wawancara tahap kedua ini terdiri atas dua indikator
yang berkaitan dengan perlunya mencantumkan penilaian pada produk
buku panduan dan manfaat yang diperoleh guru dari penggunaan produk
buku panduan dalam pembelajaran matematika. Berdasarkan wawancara
tahap kedua yang dilaksanakan di SD Kanisius Jomegatan dan SD N
Nyamplung pada tanggal 29 Februari 2020, peneliti mengetahui bahwa
guru kelas II memerlukan adanya penilaian kognitif dan psikomotorik
yang dicantumkan pada produk buku panduan yang dikembangkan oleh
peneliti. Penilaian kognitif bertujuan untuk mengukur hal-hal yang
berkaitan dengan aspek pengetahuan, sedangkan pada penilaian
psikomotorik bertujuan untuk mengukur hal-hal yang berkaitan dengan
arah ketangkasan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran
matematika dengan menggunakan permainan tradisional karena hal
tersebut melibatkan fisik peserta didik. Pada kegiatan wawancara ini,
peneliti juga dapat mengetahui manfaat yang diperoleh guru kelas II dari
penggunaan produk buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti.
Manfaat yang didapatkan oleh guru pada produk buku panduan yang
dikembangkan oleh peneliti adalah guru mendapatkan tambahan referensi
bahan ajar pada pembelajaran matematika terutama pada materi operasi
hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah kelas II, sedangkan
manfaat yang diperoleh dari pihak peserta didik adalah mereka
mendapatkan pengetahuan tambahan bahwa belajar matematika dapat
dilakukan dengan bermain.
3) Hasil Observasi Analisis Kebutuhan
Pelaksanaan kegiatan observasi ini, peneliti berpedoman pada kisikisi yang telah peneliti tuliskan pada bab III. Kisi-kisi yang dibuat oleh
peneliti ini terdapat empat indikator yang telah dijabarkan menjadi empat
pernyataan yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis kebutuhan.
Indikator pertama yang digunakan oleh peneliti berkaitan dengan media-
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media pembelajaran matematika apa saja yang digunakan oleh guru dalam
membantu para peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Indikator
yang kedua berkaitan dengan kesulitan-kesulitan apa saja yang kerap kali
dialami oleh para siswa dalam memahami materi pada pembelajaran
matematika. Indikator ketiga berkaitan dengan keterlibatan peserta didik
dalam mengikuti pembelajaran matematika saat di kelas baik secara
individu maupun secara berkelompok. Indikator terkahir yang digunakan
oleh peneliti berkaitan dengan permainan-permainan tradisional apa saja
yang masih sering dilakukan oleh peserta pada saat jam istirahat mereka
sedang berlangsung.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti
dapat mengetahui media-media pembelajaran matematika apa saja yang
guru gunakan dalam menyampaikan materi. Kedua guru di sekolah yang
berbeda ini sama-sama kurang dalam memberikan video pembelajaran
yang ditayangkan dalam media pembelajaran LCD Proyektor. Kedua guru
tersebut hanya menggunakan berbagai gambar yang dituangkan ke dalam
soal-soal latihan maupun soal ulangan peserta didik. Alasan yang
diberikan kedua guru tersebut dalam kurangnya penggunaan media
pembelajaran LCD tersebut adalah tidak adanya waktu dalam mencari
video-video yang dapat ditayangkan saat pembelajaran berlangsung. Tak
hanya itu, terbatasnya jumlah kepemilikkan media pembelajaran LCD
proyektor yang dimiliki oleh pihak sekolah sehingga membuat guru
tersebut merasa tidak memiliki waktu dalam menyiapkan media tersebut
karena harus dibongkar pasang sehingga dapat mengurangi waktu belajar
siswa di kelas. Meskipun demikian, kedua guru ini sudah menggunakan
media konkret berupa beberapa batang lidi dan beberapa buah sedotan
yang telah dipotong sama rata dalam menyampaikan materi pembelajaran
matematika yang berkaitan dengan materi operasi hitung perkalian dan
pembagian bilangan cacah. Kegiatan yang telah dilakukan oleh kedua guru
tersebut sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak sekolah
dasar yang dikembangkan oleh Piaget (Jarvis, 2011:48) yang mengatakan
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bahwa usia anak sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret.
Penggunaan media yang bersifat konkret (nyata) inilah dapat membantu
peserta dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru
saat kegiatan belajar mengajar di sekolah terutama pada materi
pembelajaran operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
Pada saat peserta didik diajak untuk melakukan perhitungan pada
operasi hitung perkalian dan pembagian dengan menggunakan media
batang lidi dan potongan beberapa sedotan yang berukuran sama panjang,
peserta didik terlihat sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran
matematika tersebut. Hal tersebut dapat terlihat ketika peserta didik dalam
setiap kelompok saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan
masalah yang telah diberikan oleh guru sehingga waktu yang telah
diberikan dapat mereka gunakan dengan baik. Hanya saja jumlah media
pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada setiap kelompok hanyalah
terbatas sehingga ketika guru tidak mengawasi segala kegiatan yang
dilakukan peserta didik selama belajar bersama kelompok ini, dapat
memberikan celah waktu untuk siswa-siswa yang dianggap pemalas untuk
tidak ikut serta dalam kerja kelompok. Guru juga belum pernah
menggunakan referensi buku panduan yang dapat membantu dalam
menyampakan materi pembelajaran yang dilakukan dengan cara bermain.
Maka dari itu, peneliti mendapatkan hasil bahwa kedua guru ini
memerlukan sebuah referensi yang dapat digunakan dalam kegiatan
pembelajaran matematika dengan menyenangkan agar mereka dapat
merasa senang ketika diajak belajar sambil bermain sehingga materi
pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat mudah diserap oleh
peserta didik. Dari hasil kegiatan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh
peneliti, peneliti pun menciptakan sebuah buku panduan yang berisikan
empat permainan tradisional yang dapat menambah inovasi guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran matematika di kelas sedang
berlangsung. Tak hanya itu, peneliti juga berharap tidak hanya guru kelas
II saja yang dapat menambah inovasi dalam menyampaikan materi
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pembelajaran akan tetapi peneliti berharap semua guru di dalam sekolah
tersebut dapat menggunakan permainan tradisional yang digunakan oleh
peneliti dalam membantu penyampaian materi pembelajaran karena
peralatan yang digunakan dalam permainan mudah ditemui dan masih
sering dilakukan oleh peserta didik saat di sekolah.
Pada tahap analyze atau analisis ini, evaluasi yang dilakukan oleh
peneliti adalah mengevaluasi hasil analisis kebutuhan yang dilakukan
dengan cara wawancara dan observasi kepada guru dan siswa kelas II di
SD Kanisius Jomegatan dan SD Negeri Nyamplung. Pelaksanaan analisis
kebutuhan di SD Kanisius Jomegatan pada tangga 20 Agustus 2019 dan
pelaksanaan analisis kebutuhan di SD Negeri Nyamplung pada tanggal 10
Oktober 2019.
b. Design (Perancangan)
1) Sampul buku panduan
Sampul buku panduan pembelajaran matematika pada operasi hitung
perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah dasar kelas II dibuat oleh
peneliti dengan menggunakan aplikasi CorelDraw X7. Sampul buku
dicetak dengan menggunakan kertas tipe Ivory 230gsm. Buku panduan
yang dikembangkan oleh peneliti diberikan judul “Buku Panduan
Pembelajaran Matematika Pada Materi Operasi Hitung Perkalian Dan
Pembagian Untuk Siswa Sekolah Dasar Kelas II” yang diletakkan di
tengah atas. Penulisan judul menggunakan jenis huruf Bernard MT
Condesed dengan ukuan huruf sebesar 18pt. Selain itu, pada bagian kanan
bawah sampul terdapat tulisan “Tema 2” sebagai keterangan bahwa buku
panduan yang dikembangkan oleh peneliti mencangkup pembelajaran
matematika yang terdapat pada buku guru dan buku siswa pada tema 2.
Keterangan tersebut dibuat oleh peneliti dengan menggunakan jenis huruf
Freestyle Script dengan ukuran huruf 36pt. Peneliti juga mencantumkan
judul tema di bawah keterangan

“Tema 2” yaitu “Bermain di

Lingkunganku”. Judul tema ini dibuat dengan menggunakan jenis huruf
Arial dengan ukuran huruf sebesar 43,55pt. Nama Penulis diletakkan di
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bagian sisi kiri bawah dengan jenis huruf Britannic Bold dengan ukuran
huruf sebesar 16pt.
Peniliti mencantumkan lambang bilangan mulai dari nol sampai
dengan sembilan. Peneliti bermaksud agar pembaca mengetahui materi
yang dibahas mengenai lambang-lambang bilangan yang ada pada
pembelajaran matematika. Peniliti juga menambahkan gambar sebuah
rumah yang memiliki halaman yang cukup luas. Maksud dari peneliti
dalam menambahkan gambar tersebut adalah peneliti hendak memberi
informasi kepada pengguna buku bahwa produk buku panduan
pembelajaran matematika dengan menggunakan empat permainan
tradisional yang ada di Pulau Jawa dapat dilakukan di luar ruangan agar
peserta didik dapat belajar di luar ruangan kelas akan tetapi materi
pembelajaran tetap dapat diserap oleh peserta didik.
2)

Isi Buku Panduan
Isi buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan

tardisional pada materi perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah
dasar kelas II dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft word.
Penulisan isi buku buku dengan menggunakan jenis huruf Algerian pada
judul buku dengan ukuran huruf 20pt dan subbab setiap permainan dengan
ukuran huruf 16pt. Peneliti juga menggunakan jenis huruf Times New
Roman dengan ukuran 12pt untuk isi buku lainnya. Peneliti mencetak isi
buku panduan ini dengan menggunakan kertas tipe Invory 230gsm. Buku
panduan pembelajaran matematika ini terdiri dari kata pengantar, tentang
buku, daftar isi, judul permainan, filosofi/profil permainan, kompetensi
dasar, materi, alat dan bahan, cara bermain, bagian permainan yang
berkaitan dengan materi, soal latihan, rubrik penilaian kognitif dan
psikomotorik, soal tantangan, refleksi, biografi penulis, daftar pustaka, dan
lampiran foto.
3) Kata Pengantar
Peneliti mendesain kata pengantar dengan memberikan ucapkan
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan peneliti dalam
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mengembangkan buku panduan pembelajaran berbasis permainan
tradisional pada materi perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah
dasar kelas II yang dapat membantu guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran matematika saat pembelajaran di kelas sedang berlangsung.
Peneliti juga mencantumkan ke dalam lembar kata pengantar berkaitan
dengan kegunaan buku panduan, permohonan maaf apabila masih ada
kekurangan peneliti dalam membuat produk, permintaan untuk
memberikan kritik saran yang dapat membangun peneliti dalam
mengembangkan buku panduan selanjutnya. Kata pengantar ini peneliti
buat dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada pengguna buku
bahwa buku panduan ini digunakan untuk guru kelas II dalam membantu
menyampaikan materi pembelajaran matematika terutama pada operasi
hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
4) Tentang Buku
Pada lembar tentang buku, peneliti mencantumkan tujuan yang akan
dicapai dari pengembangan buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional pada materi perkalian dan pembagian untuk
siswa sekolah dasar kelas II yaitu membantu guru dalam menyampaikan
materi pembelajaran pada tema 2 khususnya pada materi operasi hitung
perkalian dan pembagian bilangan cacah. Peneliti juga mencantumkan asal
daerah dari permainan-permainan tradisional yang disajikan oleh peneliti
di dalam buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti yaitu berasal
daerah Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I.
Yogyakarta.
5) Bagian Permainan yang Terkait dengan Materi
Dalam lembar bagian permainan yang terkait dengan materi berisikan
hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dapat dipelajari oleh peserta
didik ketika mereka sedang bermain dengan menggunakan permainanpermainan tradisional yang telah disajikan oleh peneliti di dalam buku
panduan. Peneliti juga mencantumkan kegiatan yang dilakukan oleh
peserta didik dalam permainan tradisional yang berkaitan dengan materi
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matematika sesuai dengan materi yang terdapat pada setiap subtema.
Tujuan yang hendak dicapai dalam lembar bagian permainan yang terkait
dengan materi ini untuk menjelaskan secara garis besar mengenai materi
yang dipelajari oleh peserta didik dengan menggunakan permainanpermainan tradisional yang disajikan oleh peneliti.
6) Profil Penulis
Profil penulis ini berisikan informasi kepada pengguna buku panduan
yang berkaitan tentang identitas asli penulis yang mengembangkan buku
panduan pembelajaran berbasis permainan tradisional pada materi
perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah dasar kelas II. Pada
lampiran profil penulis ini, peneliti mencatumkan foto penulis yang
disertai dengan pemaparan tentang nama penulis, tempat dan tanggal lahir
penulis, nama kedua orang tua penulis, dan riwayat pendidikan penulis.
7) Lampiran Foto Kegiatan
Lampiran foto kegiatan ini berisikan 4 buah foto yang terdiri dari 1
foto pada setiap permainan tradisional yang telah diuji cobakan kepada
peserta didik kelas II SD. Hal ini dapat memperlihatkan kepada pengguna
buku panduan bahwa permainan yang telah disajikan dapat membantu
guru dalam menyampaikan materi pembelajaran serta mampu membuat
para siswa berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
Dalam tahap design atau perancanaan ini, evaluasi yang dilakukan
oleh peneliti adalah memperhatikan sepuluh kriteria buku panduan
berkualitas yang dikembangkan oleh Greene dan Petty dalam pembuatan
buku panduan ini. Peneliti juga melakukan pemilihan tradisional yang
dapat digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran matematika
pada operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
c.

Development (Pengembangan)
Pada bagian development ini, peneliti menjabarkan hal-hal yang

berkaitan dengan hasil kuesioner yang didapatkan oleh peneliti kepada
para ahli serta guru kelas I yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan
dan kualitas produk sesuai dengan sepuluh kriteria buku panduan
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berkualitas sebagai evaluasi sumatif. Berdasarkan kegiatan validasi
tersebut, peneliti mendapatkan beberapa komentar dan saran, di antaranya
1) Tulisan yang terdapat pada judul di halaman cover terlalu kecil, 2)
Background pada isi buku terlalu meriah dapat dibuat polos saja, 3) Kertas
yang digunakan terlalu berat, 4) Langkah-langkah pada setiap permainan
belum runtut, 5) Gambar pada setiap permainan belum dibuat belum
sesuai, 6) Ukuran media yang digunakan dalam setiap permainan belum
dicantumkan sepenuhnya, 7) Pelaksanaan kegiatan refleksi belum
dicantumkan, dan 8) Beberapa rujukan belum dicantumkan pada daftar
referensi. Penjabaran hasil validasi yang diperoleh peneliti dapat dilihat
pada penjelasan di bawah ini.
1) Validasi dan Revisi Ahli Permainan Anak
Ahli permainan anak yang membantu peneliti dalam memvalidasi
produk dalam penelitian ini adalah Irine Kurniastuti, M. Psi. Validasi
dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019. Indikator yang dinilai dari
produk buku panduan ini berdasarkan sepuluh kriteria buku panduan
berkualitas. Hasil validasi oleh ahli permainan anak menunjukkan produk
buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti ini memperoleh skor ratarata sebesar 2,74. Skor tersebut lalu dibandingkan dengan skala empat.
Perbandingan yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa produk yang
dikembangkan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian tini termasuk ke
dalam kategori baik.
Berdasarkan kegiatan validasi yang telah dilakukan, ahli permainan
anak memberikan sebelas komentar kepada peneliti dalam membantu
peneliti untuk kegiatan revisi sehingga buku panduan yang telah
dikembangkan oleh peneliti agar layak menjadi buku panduan yang dapat
membantu guru kelas II SD dalam menyampaikan materi pembelajaran
matematika terutama pada operasi hitung perkalian dan pembagian
bilangan cacah dengan menggunakan permainan-permainan tradisional
yang telah dimodifikasi. Komentar-komentar yang diberikan guru kelas
bawah tersebut, (1) Background membuat tulisan sulit untuk dibaca. Polos
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lebih baik. Jika mau menambahkan hiasan beri di tepi sebagai frame, (2)
Buku terlalu berat jika digunakan untuk guru. Dapat dibuat sederhana saja
agar dapat menekan biaya cetak, (3) Indikator belum dibuat ekplisit, (4)
Sebaiknya mencantumkan mengenai pembagian kelompok (setting kelas),
(5) Gambar pada setiap permainan belum lengkap, (6) Sebaiknya
mencantumkan mengenai subjek yang menentukan bahwa jawaban yang
diberikan oleh peserta didik benar/salah, (7) Mekanisme yang dilakukan
guru ketika peserta didik dalam satu kelas bermain ular tangga, (8)
Sebaiknya mencantum subyek yang melakukan refleksi. Apakah panduan
refleksi hanya sebatas perasaan dan pemahaman saja?, (9) Beberapa
kalimat masih ada yang typo, (10) Mencantumkan ukuran yang digunakan
pada setiap permainan tradisional yang digunakan, dan (11) Beberapa
rujukan belum dicantumkan pada daftar referensi.
Revisi pertama yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu mengubah Background pada isi buku
dengan warna putih polos agar mempermudah guru dalam membaca. Hal
tersebut bertujuan agar tulisan yang terdapat pada buku panduan tidak
terganggu dengan background yang dipilih. Menurut ahli permainan anak,
background membuat tulisan sulit untuk dibaca. Polos lebih baik. Jika mau
menambahkan hiasan beri di tepi sebagai frame. Peneliti melakukan revisi
pada bagian tersebut dengan cara mengubah warna background menjadi
putih polos dengan menambahkan sedikit hiasan berwarna biru pada
bagian tulisan halaman agar tidak terlalu polos. Peneliti juga memberi
warna pada setiap kata pada nama halaman di bagian bawah sehingga
dapat membuat setiap halaman pada isi buku panduan menjadi lebih
menarik. Revisi yang dilakukan oleh peneliti ini dapat menyatukan tulisan
dengan background agar guru lebih mudah untuk membaca setiap kalimat
yang terdapat dalam buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti.
Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh
peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan ahli permainan anak
pada tabel 4.1 di bawah ini.
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Tabel 4.1 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Background membuat tulisan sulit
untuk dibaca. Polos lebih baik. Jika
mau menambahkan hiasan beri di
tepi sebagai frame.
Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti mengubah Background pada
isi buku dengan warna putih polos
agar mempermudah guru dalam
membaca.
Sesudah Revisi

Revisi kedua yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar dari
ahli permainan anak, yaitu peneliti mengubah jenis kertas pada halaman
isi buku agar lebih ringan dan dapat menekan biaya cetak. Menurut ahli
permainan anak, buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti terlalu
berat jika digunakan untuk guru. Buku panduan dapat dibuat sederhana
saja agar dapat menekan biaya cetak. Revisi buku panduan yang dilakukan
oleh peneliti adalah mengganti jenis kertas pada isi buku panduan yang
dikembangkan oleh peneliti. Pada awalnya, peneliti menggunakan jenis
kertas invory 230gsm pada seluruh bagian buku panduan. Setelah
melakukan revisi, jenis kertas yang digunakan oleh peneliti adalah jenis
kertas invory 230gsm pada bagian cover buku panduan dan menggunakan
jenis kertas artpaper 150gsm pada bagian isi buku panduan. Revisi yang
dilakukan oleh peneliti ini dapat membuat buku panduan menjadi lebih
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ringan dan dapat menekan biaya cetak yang dilakukan oleh peneliti.
Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh
peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan ahli permainan anak
pada tabel 4.2 di bawah ini.
Tabel 4.2 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Revisi

Komentar
Buku terlalu berat jika digunakan
untuk guru. Dapat dibuat sederhana
saja agar dapat menekan biaya cetak.

Peneliti mengubah jenis kertas pada
halaman isi buku agar lebih ringan
dan dapat menekan biaya cetak.

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Sebelum peneliti melakukan revisi,
kertas yang dipakai untuk seluruh
bagian buku panduan
menggunakan jenis kertas invory
230gsm

Setelah melakukan revisi, jenis
kertas yang digunakan adalah jenis
kertas invory 230gsm untuk bagian
cover buku sedangkan pada bagian
isi buku panduan jenis kertas yang
digunakan adalah artpaper 150gsm.

Revisi ketiga yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar dari
ahli permainan anak, yaitu mengubah indikator menjadi eksplisit. Menurut
ahli permainan anak, indikator yang digunakan dalam buku panduan
belum dibuat ekplisit. Revisi yang dilakukan oleh peneliti adalah
mengubah indikator yang dibuat oleh peneliti menjadi lebih eksplisit
dengan memperjelas permainan tradisional yang digunakan serta materi
yang akan dibahas pada setiap subtema dalam buku panduan yang
dikembangkan oleh peneliti. Revisi yang dilakukan oleh peneliti ini dapat
memperjelas pembaca buku berkaitan dengan permainan tradisional yang
digunakan serta materi apa saja yang akan dibahas pada setiap subtema
dalam buku panduan. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang
dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan ahli
permainan anak pada tabel 4.3 di bawah ini.
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Tabel 4. 3 Komentar Revisi Buku Panduan
Komentar

Indikator belum dibuat ekplisit.
Sebelum Revisi

Revisi

Peneliti mengubah indikator
menjadi eksplisit.
Sesudah Revisi

Revisi keempat yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu peneliti menambahkan mekanisme
pembagian kelompok yang dilakukan guru pada langkah-langkah pada
setiap permainan tradisional yang digunakan. Menurut ahli permainan
anak, pembagian kelompok (setting kelas) juga sangat penting untuk
dicantumkan dalam buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti.
Revisi yang dilakukan oleh peneliti dalam pembagian kelompok ini
peneliti lakukan pada setiap permainan yang dikembangkan dalam
pembelajaran matematika pada subtemanya. Pada bagian subtema 1,
permainan tradisional yang digunakan adalah permainan tradisional ular
tangga. Dalam pembagian kelompok pada permainan ini, peneliti lakukan
dengan mengajak para siswa untuk berhitung bilangan 1 sampai dengan 4.
Siswa yang mendapatkan bilangan 1, berkumpul dengan teman lainnya
yang juga mendapatkan bilangan 1. Hal tersebut juga berlaku untuk para
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siswa yang mendapatkan bilangan 1, 2, 3, maupun 4. Pada bagian subtema
2, permainan yang digunakan oleh peneliti adalah permainan tradisional
petak umpet.
Pembagian kelompok dalam permainan ini dilakukan dengan cara
mengajak para siswa untuk mengambil gulungan kertas berwarna putih
yang di dalamnya terdapat kata bertuliskan pantai, gunung, lembah,
maupun sungai. Jika salah satu siswa mendapatkan gulungan kertas
bertuliskan pantai, ia harus berkumpul dengan teman lainnya yang juga
mendapatkan gulungan kertas bertuliskan pantai. Hal tersebut juga berlaku
untuk para siswa yang mendapatkan gulungan kertas bertuliskan gunung,
lembah, maupun sungai. Pada bagian subtema 3, permainan yang
digunakan oleh peneliti adalah permainan tradisional gobak sodor.
Pembagian kelompok dalam permainan ini dilakukan dengan cara
mengajak para siswa untuk mengambil gulungan kertas berwarna putih
yang di dalamnya terdapat kata bertuliskan nama-nama wayang seperti
Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa. Jika salah satu siswa mendapatkan
gulungan kertas bertuliskan Arjuna, ia harus berkumpul dengan teman
lainnya yang juga mendapatkan gulungan kertas bertuliskan Arjuna. Hal
tersebut juga berlaku untuk para siswa yang mendapatkan gulungan kertas
bertuliskan Bima, Nakula, maupun Sadewa. Pada bagian subtema 2,
permainan yang digunakan oleh peneliti adalah permainan tradisional
engklek. Pembagian kelompok dalam permainan ini dilakukan dengan cara
mengajak para siswa untuk mengambil sebuah potongan sedotan yang
berukuran sama panjang. Warna yang digunakan adalah merah, kuning,
biru, dan hijau. Jika salah satu siswa mendapatkan potongan sedotan
berwarna putih, ia harus berkumpul dengan teman lainnya yang juga
mendapatkan potongan sedotan berwarna putih. Hal tersebut juga berlaku
untuk para siswa yang mendapatkan potongan sedotan berwarna merah,
biru,

maupun hijau. Revisi yang dilakukan oleh peneliti dapat

memperjelas dalam pembentukan kelompok pada setiap permainan
tradisional yang dikembangkan oleh peneliti. Berikut peneliti paparkan
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mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
yang telah diberikan ahli permainan anak pada tabel 4.4 di bawah ini.
Tabel 4.4 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Sebaiknya mencantumkan mengenai
pembagian kelompok (setting kelas).

Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti menambahkan mekanisme
pembagian kelompok yang
dilakukan guru pada langkahlangkah pada setiap permainan
tradisional yang digunakan.
Sesudah Revisi

Belum terdapat dalam buku
panduan

Revisi kelima yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu peneliti menambahkan beberapa gambar
pada langkah-langkah permainan tradisional. Menurut ahli permainan
anak, gambar pada setiap permainan belum lengkap. Revisi yang
dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menambahkan beberapa gambar pada
beberapa langkah-langkah permainan tradisional agar dapat memperjelas
guru dalam menggunakan permainan tradisional yang dikembangkan oleh
peneliti untuk menyampaikan materi perkalian dan pembagian di kelas.
Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh
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peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan ahli permainan anak
pada tabel 4.5 di bawah ini.
Tabel 4.5 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Gambar pada setiap permainan
belum lengkap.
Sebelum Revisi

Revisi

Peneliti menambahkan beberapa
gambar pada langkah-langkah
permainan tradisional.
Sesudah Revisi

Revisi keenam yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu peneliti menambahkan subjek yang
menentukan jawaban yang diberikan oleh peserta didik benar/salah.
Subjek yang peneliti maksud adalah guru. Menurut ahli permainan anak,
dalam buku panduan sebaiknya mencantumkan mengenai subjek yang
menentukan bahwa jawaban yang diberikan oleh peserta didik benar/salah.
Revisi yang dilakukan oleh peneliti adalah menambahkan pada langkahlangkah permainan berkaitan dengan subjek yang menentukan jawaban
yang diberikan oleh peserta didik benar/ salah. Dalam setiap langkahlangkah permainan tradisional yang dikembangkan oleh peneliti, peneliti
selalu menantumkan kalimat bahwa “Setiap kelompok yang telah berhasil
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menyelesaikan permainan, dapat mengumpulkan kertas yang berisikan
soal dan jawaban kepada guru agar dapat segera dikoreksi”. Hal tersebut
sudah jelas bahwa subjek yang menentukan jawaban yang diberikan oleh
peserta didik benar/ salah adalah guru. Berikut peneliti paparkan mengenai
hasil revisi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah
diberikan ahli permainan anak pada tabel 4.6 di bawah ini.
Tabel 4.6 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Revisi

Sebaiknya mencantumkan
mengenai subjek yang
menentukan bahwa jawaban yang
diberikan oleh peserta didik
benar/salah.

Peneliti menambahkan subjek
yang menentukan jawaban yang
diberikan oleh peserta didik
benar/ salah. Subiek yang peneliti
maksud adalah guru.

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Belum terdapat dalam buku
panduan

Revisi ketujuh yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu peneliti mengubah setting permainan
tradisional ular tangga. Menurut ahli permainan anak, beliau masih
mengalami kebingungan berkaitan dengan mekanisme yang harus
dilakukan guru ketika permainan ular tangga oleh seluruh siswa dalam
satu kelas. Revisi yang dilakukan adalah mengubah subjek yang bermain
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permainan tradisional ular tangga. Pada awalnya, permainan ular tangga
dimainkan oleh seluruh peserta didik. Peneliti melakukan revisi bahwa
yang bermain adalah ketua kelompok dan anggota kelompok bertugas
untuk menghitung soal yang diperoleh ketua kelompok sehingga sistem
bermain tidak lagi setiap kelompok bergantian untuk bermain akan tetapi
setiap ketua kelompok bertugas untuk bermain dan anggota kelompok
bertugas untuk menjawab. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi
yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan
ahli permainan anak pada tabel 4.7 di bawah ini.
Tabel 4.7 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Mekanisme yang dilakukan guru
ketika peserta didik dalam satu kelas
bermain ular tangga.

Sebelum Revisi

Belum terdapat dalam buku
panduan

Revisi
Peneliti mengubah setting
permainan tradisional ular tangga
bahwa subjek yang melakukan
permainan adalah ketua kelompok
saja sedangkan anggota kelompok
lainnya bertugas untuk menjawab
pertanyaan yang berkaitan dengan
operasi hitung perkalian maupun
pembagian bilangan cacah.
Sesudah Revisi
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Revisi kedelapan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu peneliti memperjelas subjek yang
melakukan refleksi setelah permainan tradisional yang dikembangkan oleh
peneliti telah selesai dilaksanakan di kelas. Menurut ahli permainan anak,
sebaiknya pada buku panduan terdapat subjek yang melakukan refleksi.
Apakah panduan refleksi hanya sebatas perasaan dan pemahaman saja?
Revisi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memperjelas subjek yang
melakukan refleksi dengan memberikan kolom yang dapat dilakukan oleh
guru untuk mengajak peserta didik melakukan refleksi setelah
melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan permainan
tradisional. Hal tersebut dapat memperjelas pembaca buku pandua bahwa
subjek yang melakukan refleksi adalah siswa dengan bantuan dari guru.
Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh
peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan ahli permainan anak
pada tabel 4.8 di bawah ini.
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Tabel 4.8 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Sebaiknya mencantum subjek yang
melakukan refleksi. Apakah panduan
refleksi hanya sebatas perasaan dan
pemahaman saja?

Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti memperjelas subjek yang
melakukan refleksi dengan
memberikan kolom yang dapat
dilakukan oleh guru untuk mengajak
peserta didik melakukan refleksi
setelah melaksanakan kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan
permainan tradisional.
Sesudah Revisi

Revisi kesembilan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan
komentar dari ahli permainan anak, yaitu peneliti memperbaiki penulisan
yang kurang sesuai. Menurut ahli permainan anak, dalam buku panduan
masih terdapat kalimat masih ada yang typo. Revisi yang dilakukan oleh
peneliti adalah meneliti kembali seluruh kalimat yang digunakan peneliti
dan memperbaikinya jika masih terdapat kalimat yang kurang tepat/jelas
sehingga tidak membingungkan pembaca buku. Berikut peneliti paparkan
mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
yang telah diberikan ahli permainan anak pada tabel 4.9 di bawah ini.
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Tabel 4.9 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Beberapa kalimat masih ada yang
typo.

Revisi
Peneliti memperbaiki penulisan
yang kurang sesuai.

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Revisi kesepuluh yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu peneliti menambahkan ukuran yang
direkomendasikan

pada

beberapa

permainan

tradisional

yang

menggunakan media pembelajaran seperti permainan tradisional ular
tangga, gobak sodor, dan engklek. Menurut ahli permainan anak,
sebaiknya dalam buku panduan terdapat ukuran yang digunakan pada
setiap permainan tradisional yang digunakan. Pada permainan tradisional
ular tangga, ukuran media yang digunakan sebesar 3 meter x 4 meter. Pada
permainan tradisional gobak sodor, ukuran media yang digunakan sebesar
5 meter x 3 meter. Pada permainan tradisional engklek, ukuran media yang
digunakan sebesar 30 centimeter setiap kotaknya. Hal tersebut dapat
memperjelas pembaca berkaitan dengan ukuran media yang digunakan
pada beberapa permainan tradisional yang digunakan. Berikut peneliti
paparkan mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan
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komentar yang telah diberikan ahli permainan anak pada tabel 4.10 di
bawah ini.
Tabel 4.10 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Revisi

Mencantumkan ukuran yang
digunakan pada setiap permainan
tradisional yang digunakan.

Peneliti menambahkan ukuran
yang direkomendasikan pada
beberapa permainan tradisional
yang menggunakan media dalam
pelaksanaan pembelajaran.

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Revisi kesebelas yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli permainan anak, yaitu peneliti menambahkan rujukan yang
digunakan pada pembuatan buku panduan pada lembar daftar referensi.
Menurut ahli permainan anak, beberapa rujukan pada buku panduan belum
dicantumkan pada daftar referensi. Revisi yang dilakukan oleh peneliti
adalah mengubah dan menambahkan beberapa rujukan yang digunakan
oleh peneliti dalam mengembangkan buku panduan pembelajaran
matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD agar dapat
memberikan informasi kepada pembaca buku berkaitan dengan macammacam rujukan yang peneliti gunakan dalam mengembangkan buku
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panduan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi
yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan
ahli permainan anak pada tabel 4.11 di bawah ini.
Tabel 4.11 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Revisi

Peneliti menambahkan rujukan
Beberapa rujukan belum
yang digunakan dalam
dicantumkan pada daftar referensi. pembuatan buku panduan pada
lembar daftar referensi.
Sebelum Revisi

2)

Sesudah Revisi

Validasi dan Revisi Guru Kelas Bawah (Kelas I)
Validasi kedua dilakukan oleh guru kelas bawah, yaitu guru kelas I

SD. Guru yang melakukan validasi produk buku panduan dalam penelitian
ini adalah Marta Wisni, S.Pd. Validasi dilakukan pada tanggal 14 Januari
2020. Indikator yang dinilai dari produk berdasarkan sepuluh kriteria buku
panduan berkualitas. Hasil validasi oleh guru menunjukkan bahwa produk
buku panduan memperoleh skor rata-rata sebesar 3,5. Skor tersebut
dibandingkan dengan skala empat. Perbandingan yang telah dilakukan ini
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menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan oleh peneliti dalam
pelaksanaan penelitian ini termasuk ke dalam kategori sangat baik.
Berdasarkan kegiatan validasi yang telah dilakukan, guru kelas bawah
memberikan dua komentar kepada peneliti agar dapat dilakukan revisi
sehingga buku panduan yang dikembangkan dapat layak untuk menjadi
buku panduan yang dapat membantu guru kelas II SD dalam
menyampaikan materi pembelajaran matematika terutama pada operasi
hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah dengan menggunakan
permainan-permainan tradisional yang telah dimodifikasi. Komentarkomentar yang diberikan guru kelas bawah tersebut, yaitu (1) Background
sebaiknya polos saja karena beberapa tulisan sulit untuk dibaca dan (2)
Gambar pada setiap permainan tradisional yang digunakan kurang terlihat
jelas.
Revisi pertama yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari guru kelas bawah, yaitu peneliti mengubah Background pada isi buku
dengan warna putih polos agar mempermudah guru dalam membaca.
Menurut guru kelas bawah, background yang dipilih oleh peneliti
sebaiknya polos saja karena background dengan warna biru putih ini dapat
membuat beberapa tulisan sulit untuk dibaca. baik. Peneliti melakukan
revisi pada bagian tersebut dengan cara mengubah warna background
menjadi putih polos dengan menambahkan sedikit hiasan berwarna biru
pada bagian tulisan halaman agar tidak terlalu polos. Peneliti juga memberi
warna pada setiap kata pada nama halaman di bagian bawah sehingga
dapat membuat setiap halaman pada isi buku panduan menjadi lebih
menarik. Revisi yang dilakukan oleh peneliti ini dapat menyatukan tulisan
dengan background agar guru lebih mudah untuk membaca setiap kalimat
yang terdapat dalam buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti.
Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh
peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan oleh guru kelas bawah
pada tabel 4.12 di bawah ini.
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Tabel 4.12 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Background yang dipilih oleh
peneliti sebaiknya polos saja karena
background dengan warna biru putih
ini dapat membuat beberapa tulisan
sulit untuk dibaca.
Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti mengubah Background pada
isi buku dengan warna putih polos
agar mempermudah guru dalam
membaca.
Sesudah Revisi

Revisi kedua yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari guru kelas bawah, yaitu peneliti lebih memperjelas gambar tersebut
dengan sedikit memperbesarnya. Menurut guru kelas bawah, gambar pada
setiap permainan tradisional yang digunakan kurang terlihat jelas. Revisi
yang dilakukan oleh peneliti adalah mengubah beberapa gambar pada
setiap permainan karena peneliti menyadari bahwa gambar yang disajikan
kurang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Peneliti pun melakukan sesi
foto kegiatan kembali untuk mendapatkan foto kegiatan pada saat siswa
kelas II melakukan permainan tradisional yang telah dikembangkan oleh
peneliti dalam menyampaikan materi perkalian dan pembagian bilangan
cacah. Setelah peneliti telah mendapatkan data foto tersebut, peneliti pun
langsung menambahkan foto-foto tersebut pada langkah-langkah pada
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setiap permainan serta menyajikan foto tersebut menjadi lebih besar agar
terlihat jelas saat guru melaksanakannya di dalam pembelajaran
matematika. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang
dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan oleh
guru kelas bawah pada tabel 4.13 di bawah ini.
Tabel 4.13 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Gambar pada setiap permainan
tradisional yang digunakan kurang
terlihat jelas.
Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti mengganti beberapa gambar
pada setiap permainan dengan
gambar yang lebih nyata dan sesuai
dengan kenyataan di lapangan serta
lebih memperjelas gambar tersebut
dengan sedikit memperbesarnya.
Sesudah Revisi

3) Validasi dan Revisi Ahli Pendidikan Matematika
Validasi ketiga dilakukan oleh ahli pendidikan matematika yang
bernama Eko Budi Santoso, S.J., S.Pd., Ph.D. Validasi dilakukan pada
tanggal 15 Januari 2020. Indikator yang dinilai dari produk berdasarkan
sepuluh kriteria buku panduan berkualitas. Hasil validasi oleh ahli
pendidikan matematika menunjukkan bahwa produk buku panduan
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memperoleh skor rata-rata sebesar 2,9. Skor tersebut dibandingkan dengan
skala empat. Perbandingan yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa
produk yang dikembangkan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian tini
termasuk ke dalam kategori baik.
Berdasarkan kegiatan validasi yang telah dilakukan, ahli pendidikan
matematika menyampaikan enam komentar kepada peneliti untuk
melakukan revisi pada produk buku panduan sehingga dapat layak untuk
dipakai sebagai pegangan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran
matematika terutama pada operasi hitung perkalian dan pembagian
bilangan cacah untuk kelas II SD. Komentar-komentar yang diberikan oleh
ahli pendidikan matematika tersebut menjadi acuan peneliti dalam
merevisi produk. Komentar yang diberikan oleh ahli pendidikan
matematika tersebut yaitu, (1) Gambar yang terdapat pada sampul buku
sudah menarik akan tetapi tulisan pada judul terlalu kecil sehingga terlihat
kurang jelas, (2) Background pada halaman buku membuat tulisan sulit
untuk dibaca, (3) Beberapa gambar kurang sesuai dengan permainan, (4)
Beberapa tulisan salah ketik, (5) Beberapa rujukan belum dicantumkan
pada lembar daftar referensi, dan (6) Langkah-langkah pada permainan
tradisional kurang runtut.
Revisi pertama yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli pendidikan matematika, yaitu peneliti mengubah gambar pada
bagian sampul buku, nama judul buku panduan, warna, dan ukuran pada
judul cover agar lebih terlihat jelas saat dibaca. Menurut ahli pendidikan
matematika, gambar yang terdapat pada sampul buku sudah menarik akan
tetapi tulisan pada judul terlalu kecil sehingga terlihat kurang jelas. Peneliti
melakukan revisi pada bagian tersebut dengan mengubah gambar pada
bagian sampul terlebih dahulu. Pada awalnya, peneliti mencantumkan
gambar animasi rumah yang memiliki halaman luas dengan menambahkan
lambang bilangan yang diletakkan secara acak serta memberikan judul
“Buku Panduan Pembelajaran Matematika Pada Materi Operasi Hitung
Perkalian dan Pembagian untuk Siswa Sekolah Dasar Kelas II” yang
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peneliti letakkan di bagian tengah atas. Penulisan judul tersebut diketik
dengan menggunakan jenis huruf Bernard MT Condesed serta ukuran
hurufnya sebesar 18pt. Selain itu, pada bagian kanan bawah sampul
terdapat tulisan “Tema 2” yang diketik dengan menggunakan jenis huruf
Freestyle Script serta ukuran huruf 36pt. Peneliti juga mencantumkan
judul tema di bawah keterangan “Tema 2” yaitu “Bermain di
Lingkunganku”. Judul tema ini diketik dengan menggunakan jenis huruf
Arial serta ukuran hurufnya sebesar 43,55pt. Nama penulis diletakkan di
bagian sisi kiri bawah dengan jenis huruf Britannic Bold dengan ukuran
huruf sebesar 16pt.
Peneliti pun melakukan revisi dengan mengganti judul buku panduan
dengan nama “Buku Panduan Pembelajaran Matematika Berbasis
Permainan Tradisional Kelas II SD”. Judul tersebut peneliti ketik dengan
jenis huruf Clarendon Blk BT berwarna hitam tebal dengan ukuran huruf
yaitu 32pt yang diletakkan pada bagian tengah buku dengan memberikan
empat gambar yang diletakkan pada sekeliling judul buku panduan.
Gambar yang digunakan tersebut berkaitan dengan permainan tradisional
yang digunakan dalam pengembangan buku panduan yang dilakukan oleh
peneliti. Peneliti juga memberikan tulisan “Buku Panduan” pada bagian
kanan atas sampul yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada
pembaca bahwa buku yang dikembangkan oleh peneliti merupakan buku
panduan yang ditujukan untuk guru. Tulisan tersebut peneliti ketik dengan
jenis huruf Arial berwarna hitam serta ukuran hurufnya adalah 32pt. Pada
bagian kiri bawah sampul, peneliti mencantumkan nama peneliti sebagai
bukti bahwa penulis buku panduan tersebut adalah peneliti. Tulisan
tersebut peneliti ketik dengan jenis huruf Simsun serta ukuran hurufnya
sebesar 28pt. Peniliti juga menambahkan keterangan “Tema 2” pada
bagian kanan bawah buku sebagai informasi bahwa buku panduan yang
dikembangkan oleh peneliti menyesuaikan dengan materi yang ada pada
buku guru maupun buku siswa yaitu tema 2. Berikut peneliti paparkan
mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
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yang telah diberikan oleh ahli pendidikan matematika pada tabel 4.14 di
bawah ini.
Tabel 4.14 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Gambar yang terdapat pada sampul
buku sudah menarik akan tetapi
tulisan pada judul terlalu kecil
sehingga terlihat kurang jelas.
Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti mengubah gambar pada
sampul buku, nama judul buku
panduan, warna, serta ukuran pada
judul cover agar lebih terlihat jelas
saat dibaca.
Sesudah Revisi

Revisi kedua yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli pendidikan matematika, yaitu peneliti mengubah Background
pada isi buku dengan warna putih polos agar mempermudah guru dalam
membaca. Menurut ahli pendidikan matematika, background pada
halaman buku membuat tulisan sulit untuk dibaca. Peneliti melakukan
revisi pada bagian tersebut dengan cara mengubah warna background
menjadi putih polos dengan menambahkan sedikit hiasan berwarna biru
pada bagian tulisan halaman agar tidak terlalu polos. Peneliti juga memberi
warna pada setiap kata pada nama halaman di bagian bawah sehingga
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dapat membuat setiap halaman pada isi buku panduan menjadi lebih
menarik. Revisi yang dilakukan oleh peneliti ini dapat menyatukan tulisan
dengan background agar guru lebih mudah untuk membaca setiap kalimat
yang terdapat dalam buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti.
Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh
peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan oleh ahli pendidikan
matematika pada tabel 4.15 di bawah ini.
Tabel 4.15 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Background pada halaman buku
membuat tulisan sulit untuk
dibaca.
Sebelum Revisi

Revisi

Peneliti merubah Background
pada isi buku dengan warna putih
polos agar mempermudah guru
dalam membaca.
Sesudah Revisi

Revisi ketiga yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli pendidikan matematika, yaitu Peneliti mengganti beberapa
gambar pada setiap permainan dengan gambar yang lebih nyata dan sesuai
dengan kenyataan di lapangan. Menurut ahli pendidikan matematika,
beberapa gambar kurang sesuai dengan permainan. Revisi yang dilakukan
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oleh peneliti adalah mengubah beberapa gambar pada setiap permainan
dengan melakukan sesi foto kegiatan kembali untuk mendapatkan foto
kegiatan pada saat siswa kelas II melakukan permainan tradisional yang
telah dikembangkan oleh peneliti dalam menyyampaikan materi perkalian
dan pembagian bilangan cacah. Setelah peneliti telah mendapatkan data
foto tersebut, peneliti pun langsung menambahkan foto-foto tersebut pada
langkah-langkah pada setiap permainan serta menyajikan foto tersebut
menjadi lebih besar agar terlihat jelas saat guru melaksanakannya di dalam
pembelajaran matematika. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi
yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan
oleh ahli pendidikan matematika pada tabel 4.16 di bawah ini.
Tabel 4.16 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Beberapa gambar kurang sesuai
dengan permainan.
Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti mengganti beberapa gambar
pada setiap permainan dengan
gambar yang lebih nyata dan sesuai
dengan kenyataan di lapangan.
Sesudah Revisi

Revisi keempat yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli pendidikan matematika, yaitu peneliti memperbaiki penulis yang
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kurang sesuai. Menurut ahli pendidikan matematika, dalam buku panduan
masih ada beberapa tulisan salah ketik. Revisi yang dilakukan oleh peneliti
adalah meneliti kembali seluruh kalimat yang digunakan peneliti dan
memperbaikinya jika masih terdapat kalimat yang kurang tepat/jelas
sehingga tidak membingungkan pembaca buku. Berikut peneliti paparkan
mengenai hasil revisi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
yang telah diberikan oleh ahli pendidikan matematika pada tabel 4.17 di
bawah ini.
Tabel 4.17 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Beberapa tulisan salah ketik.
Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti memperbaiki penulis yang
kurang sesuai.
Sesudah Revisi

Revisi kelima yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli pendidikan matematika, yaitu peneliti menambahkan beberapa
rujukan yang digunakan pada pembuatan buku panduan pada lembar daftar
referensi. Menurut ahli pendidikan matematika, beberapa rujukan belum
dicantumkan pada lembar daftar referensi. Revisi yang dilakukan oleh
peneliti adalah mengubah dan menambahkan beberapa rujukan yang
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digunakan oleh peneliti

dalam mengembangkan buku panduan

pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD agar
dapat memberikan informasi kepada pembaca buku berkaitan dengan
macam-macam rujukan yang peneliti gunakan dalam mengembangkan
buku panduan yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan penelitian
yang dilakukan oleh peneliti. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil
revisi yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah
diberikan oleh ahli pendidikan matematika pada tabel 4.18 di bawah ini.
Tabel 4.18 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar
Beberapa rujukan belum
dicantumkan pada lembar daftar
referensi.
Sebelum Revisi

Revisi
Peneliti menambahkan beberapa
rujukan yang digunakan pada
pembuatan buku panduan pada
lembar daftar referensi.
Sesudah Revisi

Revisi keenam yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar
dari ahli pendidikan matematika, yaitu peneliti merubah beberapa langkahlangkah permainan sehingga lebih runtut. Menurut ahli pendidikan
matematika, langkah-langkah pada permainan tradisional yang disajikan
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oleh peneliti kurang runtut. Revisi yang dilakukan oleh peneliti adalah
merubah beberapa langkah-langkah permainan sehingga lebih runtut serta
mengganti setting pelaksanaan permainan yang semula permainan
dilakukan oleh setiap kelompok dirubah menjadi ketua kelompok yang
bermain dan anggota kelompok bertugas untuk menjawab soal yang
diperoleh ketua kelompok. Berikut peneliti paparkan mengenai hasil revisi
yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan komentar yang telah diberikan
oleh ahli pendidikan matematika pada tabel 4.19 di bawah ini.
Tabel 4.19 Komentar dan Revisi Buku Panduan
Komentar

Revisi

Langkah-langkah pada permainan
tradisional kurang runtut.

Peneliti merubah beberapa
langkah-langkah permainan
sehingga lebih runtut dan
mengganti setting pelaksanaan
permainan yang semula
permainan dilakukan oleh setiap
kelompok dirubah menjadi ketua
kelompok yang bermain dan
anggota kelompok bertugas untuk
menjawab soal yang diperoleh
ketua kelompok.

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi
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Pada tahap development atau pengembangan ini, evaluasi yang
dilakukan

oleh

peneliti

adalah

mencetak

buku

panduan

dan

menyerahkannya kepada ahli permainan anak, guru kelas II SD, dan ahli
pendidikan matematika sebagai pelaksanaan kegiatan validasi serta
melakukan revisi berdasarkan komentar yang diberikan oleh para ahli.
d. Implementation (Pelaksanaan)
Pada tahap implementation, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti
adalah peneliti melakukan uji coba kepada guru dan siswa kelas II SD. Uji
coba yang dilakukan kepada guru kelas merupakan uji coba produk buku
panduan, sedangkan uji coba yang dilakukan keapda peserta didik
merupakan uji coba terhadap permainan-permainan tradisional yang
terdapat dalam produk peneliti.
1) Observasi Uji Coba
Pelaksanaan observasi uji coba ini bertujuan untuk melihat bagaimana
cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan produk yang
dikembangkan oleh peneliti dalam pembelajaran matematika dengan
menggunakan permainan tradisional. Pada saat pelaksaana uji coba
berlangsung, peneliti memberikan waktu sepenuhnya kepada guru untuk
melaksanakan pembelajaran sesuai dengan permainan tradisional yang
sudah ditentukan. Peneliti mengujicobakan permainan tradisional ular
tangga dan petak umpet di SD Kanisius Jomegatan sedangkan permainan
tradisional gobak sodor dan engklek peneliti ujicobakan di SD Negeri
Nyamplung. Berikut hasil observasi pelaksanaan uji coba permainan yang
telah peneliti lakukan kepada guru di SD Kanisius Jomegatan dan SD
Negeri Nyamplung pada tabel 4.20.
Tabel 4.20 Observasi Pelaksanaan Uji Coba Permainan
No
1.

Indikator
Penggunaan
permainan pada
saat uji coba

Pelaksanaan di SD
Kanisius Jomegatan
Guru telah
menggunakan
permainan tradisional
yang dikembangkan

Pelaksanaan di SD
Negeri Nyamplung
Pelaksanaan
pembelajaran
matematika dengan
menggunakan permainan
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2.

Pembagian
kelompok dalam
permainan.

3.

Keterlibatan
siswa dalam
pelaksanaan
ujicoba.

oleh peneliti dalam
menyampaikan
pembelajaran
matematika pada materi
operasi hitung perkalian
dan pembagian bilangan
cacah sesuai dengan
langkah-langkah pada
buku panduan yang
telah dikembangkan
oleh peneliti.
Pembagian kelompok
yang dilakukan guru
sudah sesuai dengan
pembagian kelompok
yang dipaparkan oleh
peneliti dalam buku
panduan.
Para siswa sangat
antusias dan sempat
berebutan untuk menjadi
ketua kelompok karena
ingin bermain ular
tangga.

tradisional yang
dikembangkan oleh
peneliti sudah sesuai
dengan
prosedur/langkahlangkah yang ada dalam
buku panduan.

Pembagian kelompok
sudah sesuai dengan apa
yang telah dipaparkan
oleh peneliti dalam buku
panduan.

Setiap peserta didik
sangat aktif dalam
mengikuti pembelajaran
sesuai dengan tanggung
jawab mereka masingmasing.

2) Uji Coba Buku Panduan kepada Guru
Uji coba buku panduan yang dilakukan oleh peneliti kepada guru
bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman,
manfaat, dan penerapan buku panduan pembelajaran berbasis permainan
tradisional pada materi perkalian dan pembagian bilangan cacah untuk
siswa sekolah dasar kelas II. Dalam pelaksanaan uji coba produk buku
panduan kepada guru kelas II SD, peneliti memberikan produk buku
panduan kepada guru agar dapat dibaca terlebih dahulu sehingga guru
dapat memberikan penilaian terhadap produk buku panduan yang
dikembangkan oleh peneliti. Peneliti juga memberikan lembar kuesioner
kepada guru yang terdiri dari tiga pertanyaan yang sudah disesuaikan
dengan kisi-kisi yang terdapat pada Bab III. Hasil uji coba kepada guru
dapat dilihat pada tabel 4.21 di bawah ini.
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Tabel 4.21 Hasil Kuesioner Uji Coba kepada Guru Kelas II
di SD Kanisius Jomegatan
Pertanyaan
1. Apakah secara keseluruhan isi
dalam buku panduan yang
dikembangkan oleh peneliti
dapat dipahami oleh Bapak/Ibu
Guru dalam menyampaikan
materi pada pembelajaran
matematika?
2. Apakah Bapak/Ibu guru dapat
melaksanakan pembelajaran
sehari-hari dengan
menggunakan media permainan
tradisional tersebut?
3. Apakah Bapak/Ibu dapat
merasakan manfaat dari
kegiatan peneliti untuk
memudahkan dalam
menyampaikan materi?

Jawaban

Bisa dipahami dan sangat jelas.

Bisa untuk pemahaman awal siswa
dalam belajar perkalian dan
pembagian.

Ya, anak-anak bisa belajar sambil
bermain.

Berdasarkan hasil kuesioner uji coba yang telah dilakukan oleh
peneliti guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan, peneliti mendapatkan
jawaban dari guru bahwa (1) bisa dipahami dan sangat jelas, (2) bisa untuk
pemahaman awal siswa dalam belajar perkalian dan pembagian, dan (3)
anak-anak bisa belajar sambil bermain. Dari hasil uji coba kepada guru
kelas II di SD Kanisius Jomegatan, peneliti juga mendapatkan hasil uji
coba kepada guru kelas II di SD Negeri Nyamplung yang telah dijabarkan
pada tabel 4.22 di bawah ini.
Tabel 4.22 Hasil Kuesioner Uji Coba kepada Guru Kelas II
di SD Negeri Nyamplung
Pertanyaan
1. Apakah secara keseluruhan isi
dalam buku panaduan yang
dikembangkan oleh peneliti dapat
dipahami oleh Bapak/Ibu Guru
dalam menyampaikan materi
pada pembelajaran matematika?

Jawaban
Keseluruhan isi pada buku panduan
pembelajaran matematika mudah
dipahami dan mudah untuk
dipraktikkan di dalam pembelajaran
matematika.
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2. Apakah Bapak/Ibu guru dapat
melaksanakan pembelajaran
sehari-hari dengan menggunakan
media permainan tradisional
tersebut?

Dapat memungkinkan untuk
merealisasikan ke dalam
pembelajaran matematika sehari-hari.

3. Apakah Bapak/Ibu dapat
merasakan manfaat dari kegiatan
peneliti untuk memudahkan
dalam menyampaikan materi?

Buku panduan pembelajaran
matematika berbasis permainan
tradisional sangat bermanfaat.

Berdasarkan hasil kuesioner uji coba yang telah dilakukan oleh
peneliti kepada guru kelas II di SD Negeri Nyamplung, peneliti mendapat
jawaban dari guru bahwa (1) keseluruhan isi pada buku panduan
pembelajaran matematika mudah dipahami dan mudah untuk dipraktikkan
di dalam pembelajaran matematika, (2) dapat memungkinkan untuk
merealisasikan ke dalam pembelajaran matematika sehari-hari, dan (3)
buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional
sangat bermanfaat. Dari hasil uji coba yang telah dilakukan oleh peneliti
kepada guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan dan SD Negeri
Nyamplung, peneliti juga mendapatkan hasil yang berkaitan dengan
sepuluh kriteria buku panduan yang berkualitas oleh guru kelas II di SD
Kanisius Jomegatan yang telah dijabarkan pada tabel 4.23 di bawah ini.
Tabel 4.23 Hasil Wawancara Uji Coba Terkait dengan Kriteria Buku
Panduan Kepada Guru kelas II di SD Kanisius Jomegatan
No

Indikator

1.

Harus menarik minat bagi
yang mempergunakannya.

2.

Harus memberi motivasi bagi
guru.

3.

Memuat ilustrasi yang menarik
hati bagi yang
memanfaatkannya.

Jawaban
Buku panduan dapat menarik minat
saya untuk membaca dan
menggunakannya dalam memberikan
materi perkalian dan pembagian di
kelas.
Buku panduan dapat memotivasi
saya untuk melaksanakan
pembelajaran matematika sambil
bermain.
Ilustrasi yang diberikan sudah jelas.
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4.

Mempertimbangkan aspek
linguistik sesuai dengan
kemampuan pemakainnya.

5.

Harus memiliki hubungan erat
dengan pelajaran.

6.

7.

8.

9.

10.

Harus dapat menstimulasi dan
merangsang aktivitas proses
pembelajaran.
Harus menghindari konsep konsep yang samar - samar
agar tidak membingungkan
penggunanya.
Memiliki sudut pandang yang
jelas dan tegas sehingga
menjadi sudut pandang bagi
pemakainya.
Harus mampu memberi
pemantapan dan penekanan
pada nilai - nilai anak dan
orang dewasa.
Harus mampu menghargai
perbedaan pribadi para
pemakainya.

Buku panduan sudah menyesuaikan
kebutuhan guru dalam
menyampaikan materi perkalian dan
pembagian.
Permainan tradisional yang dipilih
tidak hanya dapat digunakan dalam
pelajaran matematika saja akan tetapi
juga dapat berkaitan dengan
beberapa pembelajaran lainnya.
Buku panduan dapat merangsang
anak-anak untuk aktif dalam
mengikuti pembelajaran matematika.
Buku panduan sudah sangat jelas.

Buku panduan sudah jelas bahwa
penggunanya adalah guru.
Pembelajaran yang digunakan secara
berkelompok dapat meningkatkan
rasa solidaritas antar siswa.
Buku panduan dapat menghargai
perbedaan pribadi pengguna dengan
menyesuaikan permainan tradisional
yang dipilih agar dapat dilaksanakan
di halaman yang dimiliki oleh
sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara uji coba kepada guru kelas II di SD
Kanisius Jomegatan yang berkaitan dengan sepuluh kriteria buku panduan
berkualitas yang peneliti lampirkan pada halaman 215, guru mengatakan
bahwa (1) buku panduan dapat menarik minat saya untuk membaca dan
menggunakannya dalam memberikan materi perkalian dan pembagian di
kelas, (2) buku panduan dapat memotivasi saya untuk melaksanakan
pembelajaran matematika sambil bermain, (3) ilustrasi yang diberikan
sudah jelas, (4) buku panduan sudah menyesuaikan kebutuhan guru dalam
menyampaikan materi perkalian dan pembagian, (5) permainan tradisional
yang dipilih tidak hanya dapat digunakan dalam pelajaran matematika saja
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akan tetapi juga dapat berkaitan dengan beberapa pembelajaran lainnya,
(6) buku panduan dapat merangsang anak-anak untuk aktif dalam
mengikuti pembelajaran matematika, (7) buku panduan sudah sangat jelas,
(8) buku panduan sudah jelas bahwa penggunanya adalah guru, (9)
pembelajaran yang digunakan secara berkelompok dapat meningkatkan
rasa solidaritas antar siswa, dan (10) buku panduan dapat menghargai
perbedaan pribadi pengguna dengan menyesuaikan permainan tradisional
yang dipilih agar dapat dilaksanakan di halaman yang dimiliki oleh
sekolah. Peneliti juga mendapatkan hasil uji coba kepada guru kelas II di
SD Negeri Nyamplung berkaitan dengan sepuluh kriteria buku panduan
berkualitas yang telah dijabarkan pada tabel 4.24 di bawah ini.
Tabel 4.24 Hasil Wawancara Uji Coba Terkait dengan Kriteria Buku
Panduan Kepada Guru Kelas II di SD Negeri Nyamplung
No

Indikator

Jawaban
Permainan yang digunakan dapat
menarik minat saya karena permainan
tradisional yang dipilih sering sekali
dimainkan oleh peserta didik namun
belum pernah dimanfaatkan untuk
pembelajaran matematika.
Buku panduan yang dikembangkan
dapat membuat saya untuk
melaksanakan pembelajaran
matematika dengan asyik karena
peserta didik dapat belajar sambil
bermain.
Ilustrasi yang diberikan dapat
membantu saya dalam melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan
permainan tradisional.

1.

Harus menarik minat bagi
yang mempergunakannya.

2.

Harus memberi motivasi bagi
guru.

3.

Memuat ilustrasi yang
menarik hati bagi yang
memanfaatkannya.

4.

Mempertimbangkan aspek
linguistik sesuai dengan
kemampuan pemakainnya.

Permainan tradisional sangat mudah
dilaksanakan di sekolah.

Harus memiliki hubungan
erat dengan pelajaran.

Dalam pelaksanaan pembelajaran
matematika dengan menggunakan
permainan tradisional, saya dapat
mengaitkan dengan pembelajaran
lainnya seperti pembelajaran IPS,
PPKN, dan PJOK.

5.
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6.

7.

8.

Harus dapat menstimulasi
dan merangsang aktivitas
proses pembelajaran.
Harus menghindari konsep konsep yang samar - samar
agar tidak membingungkan
penggunanya.
Memiliki sudut pandang
yang jelas dan tegas sehingga
menjadi sudut pandang bagi
pemakainya.

9.

Harus mampu memberi
pemantapan dan penekanan
pada nilai - nilai anak dan
orang dewasa.

10.

Harus mampu menghargai
perbedaan pribadi para
pemakainya.

Permainan tradisional yang dipilih
dapat membuat siswa untuk yang malas
menjadi aktif karena mereka bisa
belajar sambil bermain.
Konsep yang dibahas sudah jelas yaitu
membahas mengenai perkalian dan
pembagian.
Buku panduan yang dikembangkan
sudah jelas diperuntukkan kepada guru
dalam memberikan materi perkalian
dan pembagian di kelas.
Melalui permainan tradisional yang
digunakan, dapat meningkatkan rasa
tanggung jawab kepada peserta didik
dalam mengikuti pembelajaran dengan
menggunakan permainan tradisional.
Ukuran buku panduan sangat pas untuk
saya baca yang memiliki mata minus
dan permainan tradisional yang
digunakan sangat mudah digunakan di
lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara uji coba kepada guru kelas II di SD
Negeri Nyamplung yang berkaitan dengan sepuluh kriteria buku panduan
berkualitas yang peneliti lampirkan pada halaman 217, guru mengatakan
bahwa (1) permainan yang digunakan dapat menarik minat saya karena
permainan tradisional yang dipilih sering sekali dimainkan oleh peserta
didik namun belum pernah dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika,
(2) buku panduan yang dikembangkan dapat membuat saya untuk
melaksanakan pembelajaran matematika dengan asyik karena peserta
didik dapat belajar sambil bermain, (3) ilustrasi yang diberikan dapat
membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan
permainan tradisional, (4) permainan tradisional sangat mudah
dilaksanakan di sekolah, (5) dalam pelaksanaan pembelajaran matematika
dengan menggunakan permainan tradisional, saya dapat mengaitkan
dengan pembelajaran lainnya seperti pembelajaran IPS, PPKN, dan PJOK,
(6) permainan tradisional yang dipilih dapat membuat siswa untuk yang
malas menjadi aktif karena mereka bisa belajar sambil bermain, (7) konsep
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yang dibahas sudah jelas yaitu membahas mengenai perkalian dan
pembagian, (8) buku panduan yang dikembangkan sudah jelas
diperuntukkan kepada guru dalam memberikan materi perkalian dan
pembagian di kelas, (9) melalui permainan tradisional yang digunakan,
dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kepada peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran dengan menggunakan permainan tradisional, dan
(10) ukuran buku panduan sangat pas untuk saya baca yang memiliki mata
minus dan permainan tradisional yang digunakan sangat mudah digunakan
di lingkungan sekolah.
Hasil uji coba produk kepada guru bertujuan untuk memberi
penilaian terhadap kelayakan produk buku panduan serta memberi
pengetahuan mengenai kualitas buku yang berdasarkan pada sepuluh
kriteria buku berkualitas menurut Greene dan Petty yang berikutnya
dilakukan evaluasi. Evaluasi yang digunakan peneliti merupakan evaluasi
yang bersifat sumatif. Hal tersebut bertujuan untuk membantu peneliti
untuk menganalisis hasil uji coba produk kepada guru.
3) Uji Coba Permainan Tradisional kepada Peserta Didik
Pelaksanaan uji coba permainan tradisional kepada peserta didik
dilakukan setelah peneliti melakukan revisi berdasarkan hasil validasi
dengan, ahli permainan anak, ahli matematika, dan guru SD. Peneliti
melaksanakan uji coba permainan kepada peserta didik kelas II SD. Uji
coba kepada peserta didik ini bertujuan untuk menguji isi permainan yang
ada di dalam buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradisional.
Uji coba dilakukan kepada sembilan belas siswa kelas II di SD
Kanisius Jomegatan pada tanggal 24 Februari 2020 dan kepada sembilan
belas siswa kelas II di SD Negeri Nyamplung pada tanggal 27 Februari
2020. Permainan tradisional yang dilakukan uji coba di SD Kanisius
Jomegatan adalah permainan ular tangga dan petak umpet, sedangkan
permainan tradisional yang dilakukan uji coba di SD Negeri Nyamplung
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adalah engklek dan gobak sodor. Pelaksanaan uji coba pada setiap sekolah
dilakukan selama 2 jam pelajaran.
Uji coba pertama yang dilakukan di SD Kanisius Jomegatan adalah
permainan tradisional ular tangga. Sebelum guru mempraktikkan
permainan tersebut bersama peserta didik, guru terlebih dahulu
menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian
hal yang dilakukan oleh peneliti adalah membagikan soal pretest kepada
peserta didik dan meminta mereka untuk mengerjakan soal tersebut sesuai
dengan kemampuan yang mereka miliki. Setelah peserta didik selesai
mengerjakan soal pretest, guru mengajak mereka untuk menuju ke
halaman sekolah dan mempraktikkan permainan ular tangga tersebut.
Sebelum permainan ini dimulai, guru menjelaskan langkah-langkah serta
peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik pada saat mempraktikkan
permainan ular tangga. Permainan ini dilaksanakan secara berkelompok
dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung
perkalian dan pembagian bilangan cacah. Kelompok-kelompok tersebut
dibentuk oleh guru sesuai dengan arahan yang terdapat dalam buku
panduan. Pada akhir permainan, guru menghitung jumlah skor yang telah
dituliskan pada sebuah papan tulis sehingga setiap kelompok mengetahui
poin yang mereka dapatkan selama mempraktikkan permainan tradisional
ular tangga tersebut.
Setelah para siswa mempraktikkan permainan tradisional ular tangga,
terdapat jeda istirahat yang dapat digunakan untuk makan dan beristirahat.
Setelah jam istirahat selesai, peserta didik melanjutkan permainan, yaitu
permainan petak umpet. Sebelum permainan dimulai, guru menjelaskan
mengenai langkah-langkah serta peraturan yan harus ditaati oleh peserta
didik. Sama seperti permainan sebelumnya, permainan petak umpet ini
juga dilakukan secara berkelompok namun dengan anggota yang berbeda
dari kelompok pada permainan sebelumnya. Hal tersebut bermaksud untuk
mengajak peserta didik untuk belajar bersama semua teman yang ada di
dalam kelas secara bergantian. Pembentukkan kelompok juga dilakukan
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guru sesuai dengan arahan yang terdapat dalam buku panduan. Dalam
permainan ini, setiap kelompok diminta untuk mencari soal dan jawaban
yang telah disembunyikan di sekitar halaman sekolah. Setelah peserta
didik menemukan soal dan jawaban yang dimaksud, mereka harus
menuliskannya ke dalam sebuah kertas dan menyerahkan kepada guru
untuk dikoreksi sehingga mereka mengetahui skor yang mereka dapatkan.
Setelah permainan petak umpet selesai, para siswa diminta masuk ke
dalam kelas untuk mengerjakan soal posttest yang telah peneliti bagikan
pada setiap meja siswa. Soal posttest tersebut dikerjakan oleh peserta didik
dengan berbekal pengetahuan yang mereka miliki setelah mempraktikkan
permainan tradisional ular tangga dan petak umpet yang telah dilakukan
bersama guru. Setelah peserta didik selesai dalam mengerjakan soal
posttest tesebut, peneliti meminta mereka untuk mengisi lembar kuesioner
berupa pertanyaan refleksi sederhana yang terdiri dari tiga soal dengan
menyesuaikan kisi-kisi yang terdapat pada bab III. Hasil kuesioner uji coba
pesera didik di SD Kanisius Jomegatan dapat dilihat pada tabel 4.25
berikut ini
Tabel 4.25 Hasil Kuesioner Uji Coba Peserta Didik
di SD Kanisius Jomegatan
No

Nama
Siswa

1.

Vero

Sangat senang

2.

Dida

Senang

3.

Ayu

Iya, senang

4.

Damar

Senang

5.

Seto

Sangat senang

Jawaban Perasaan
Belajar sambil
bermain permainan
tradisional
Saat aku belajar
pembagian
Saat aku menjadi
ketua dan ikut
bermain
Belajar sambil
bermain
Saat aku
mendapatkan soal
perkalian dan
pembagian

Jawaban
Pemahaman
Iya
Iya
Iya
Iya
Iya, sangat
bisa
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6.

Marvell

Senang

7.

Jose

Senang sekali

8.

Prama

Senang

9.

Lucky

Senang

10.

Ovel

Senang sekali

11.

Afika

Sangat senang

12.

Hendra

Senang

13.

Candra

Sangat senang

14.

Ara

Senang

15.

Gibran

Senang

16.

Hana

Sangat senang

17.

Jalu

Iya, senang

18.

Olive

Iya, senang

19.

Kinan

Senang

Saat bermain petak
umpet
Saat aku mencari
soal yang hilang
Saat aku bisa belajar
sambil bermain
Saat mencari soal
yang hilang
Saat aku ngerjain
soal perkalian
bersama teman
Saat bermain petak
umpet
Sat aku belajar
perkalian dan
pembagian
Saat mencocokan
antara soal dan
jawaban
Saat membunyikan
peluit di permainan
ular tangga
Saat menacri soal
yang hilang
Saat membantu
teman mengerjakan
soal pembagian
Saat aku bisa
bermain di halaman
sekolah
Saat aku bermain
petak umpet
Saat aku segera
mencari soal yang
tersembunyi

Iya, bisa
Iya, bisa
Iya
Iya
Iya, bisa
Iya, bisa
Iya
Iya, sangat
bisa
Iya
Iya
Bisa

Sangat bisa
Iya, bisa.
Iya, sangat
bisa

Uji coba pertama yang dilakukan di SD Negeri Nyamplung adalah
permainan tradisional gobak sodor. Pada permainan gobak sodor, peserta
didik diajak untuk bermain sambil belajar pada materi operasi hitung
perkalian dan pembagian bilangan cacah. Sebelum permainan gobak sodor
dimulai, guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan oleh peserta didik selama dua jam pelajaran. Setelah
guru selesai menjelaskan, hal yang dilakukan oleh peneliti di sini adalah
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membagikan lembar pretest kepada peserta didik dan meminta mereka
untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.
Setelah peserta didik selesai dalam menyelesaikan soal pretest tersebut,
guru mengajak peserta didik untuk menuju ke halaman sekolah dan
mempraktikkan permainan gobak sodor. Sebelum permainan ini dimulai,
guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah permainan
dan peraturan yang harus mereka taati dalam permainan. Guru juga
memberikan contoh dan menjelaskannya secara detail sehingga para siswa
semakin jelas mengenai hal-hal yang harus mereka lakukan selama
mempraktikkan permainan tradisional gobak sodor ini.
Setelah permainan gobak sodor selesai, guru melanjutkan permainan
tradisional berikutnya yaitu engklek. Pada permainan ini, peserta didik
diajak untuk bermain sambil belajar pada materi operasi hitung perkalian
dan pembagian dengan menggunakan permainan tradisional engklek
berbentuk pesawat dengan jumlah kotak yang berjumlah delapan buah.
Sebelum permainan engklek dimulai, guru menjelaskan kepada peserta
didik mengenai langkah-langkah dan peraturan yang berlaku selama
permainan engklek ini berlangsung, serta memberikan contoh serta
menjelaskannya kepada peserta didik sehingga mereka dapat semakin
paham mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama mempraktikkan
permainan tradisional engklek ini. Setelah peserta didik selesai dalam
mempraktikkan permainan tradisional engklek, peneliti mengajak peserta
didik untuk mengerjakan soal posttest dengan berbekal pengetahuan
peserta didik setelah mempraktikkan permainan tradisional gobak sodor
dan engklek yang telah dilakukan bersama guru di halaman sekolah. Ketika
peserta didik telah selesai mengerjakan soal posttest tersebut, kegiatan
yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah menutup kegiatan uji coba
dengan memberikan lembar kuesioner kepada peserta didik berupa
pertanyaan refleksi sederhana yang terdiri dari tiga soal yang disesuaikan
dengan kisi-kisi yang terdapat pada Bab III. Hasil kuesioner peserta didik
di SD Negeri Nyamplung dapat dilihat pada tabel 4.26 berikut ini.
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Tabel 4.26 Hasil Kuesioner Uji Coba Peserta Didik
di SD Negeri Nyamplung
No

Nama
Siswa

Jawaban Perasaan

1.

Ignas

Senang

2.

Ilham

Senang

3.

Variel

Senang

4.

Tiwi

Senang sekali

5.

Wida

Senang

6.

Radit

Sangat senang

7.

Shafa

Senang

8.

Ervinda

Senang sekali

9.

Tita

Senang

10.

Rafa

Senang

11.

Naufal

Senang

12.

Indah

Sangat senang

Gobak sodor, saat
aku menjaga soalsoal perkalian dan
pembagian agar tidak
diambil tim
penyerang
Saat belajar perkalian
dan pembagian
bersama teman
Saat bermain gobak
sodor sambil belajar
perkalian
Saat bermain engklek
dan aku mencoba
mengerjakan soal
Gobak sodor dan saat
aku menjadi penjaga
Belajar sambil
bermain
Saat bermain gobak
sodor
Saat memberi tulisan
pada kotak
permainan
Engklek, saat aku
membantu temantemanku
mengerjakan soal
perkalian dan
pembagian
Saat permainan
tradisional gobak
sodor
Permainan
tradisional gobak
sodor
Saat aku menjadi tim
penyerang dan
mencari soal
perkalian dan
pembagian

Jawaban
Pemahaman

Bisa, iya

Bisa

Iya, bisa

Iya
Iya, bisa
Bisa
Iya, bisa
Iya, sangat
bisa

Iya, bisa

Iya, bisa

Iya

Iya, bisa
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13.

Falah

Senang

Saat gobak sodor

Bisa

14.

Mirza

Senang sekali

Gerobak sodor

Iya, bisa

15.

Disa

Senang

Gobak sodor,
menjadi lawan

Iya, bisa

16.

Daka

Senang

Engklek

Iya, sangat
bisa

17.

Aviya

Senang sekali

Engkleng

Iya, bisa

18.

Diaz

Senang

19.

Zahra

Senang

Saat bermain
engklek, aku yang
memimpin
permainan
Saat bermain engklek
yang menjadi
ketuanya adalah aku

Iya, bisa

Iya, bisa

Berdasarkan hasil kuesioner di atas, dapat dilihat bahwa 100 %
peserta didik merasa senang ketika mereka belajar materi perkalian dan
pembagian bilangan cacah dengan menggunakan permainan tradisional
dan 100 % peserta didik menyatakan bahwa mereka lebih memahami
materi pembelajaran setelah melaksanakan pembelajaran sambil bermain.
Dengan hasil kuesioner yang didapatkan oleh peneliti ini, permainan
tradisional yang terdapat dalam buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional terbukti dapat membuat peserta didik lebih
merasa senang dan lebih memahami materi pembelajaran. Peserta didik
mengalami peningkatan hasil belajar yang dapat dilihat dari hasil uji coba
pretest dan posttest peserta didik. Peserta didik mengalami peningkatan
dari 80 % menjadi 91 % atau dapat dikatakan bahwa peserta didik
mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 11%. Jadi, buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional pada materi
perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah dasar kelas II dapat
membantu guru kelas II dalam menyampaikan materi pembelajaran
matematika sehingga peserta didik merasa senang dan mengalami
peningkatan pada hasil belajar mereka.
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4) Wawancara Tambahan
Wawancara tambahan dilakukan peneliti untuk menanyakan kepada
guru berkaitan dengan manfaat dari penggunaan buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional pada materi
perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah dasar kelas II dan berkaitan
dengan perlunya diadakan penilaian isi buku panduan. Wawancara
dilakukan pada tanggal 29 Februari 2020 kepada dua orang guru kelas II.
Hasil wawancara tambahan ini dijabarkan pada tabel 4.27 sebagai berikut.
Tabel 4.27 Hasil Wawancara Manfaat dan Penilaian Buku
No

1.

Indikator

Pertanyaan

Jawaban Guru I

Manfaat
Buku
Panduan

Apa saja manfaat
yang diperoleh
guru dari
pengembangan
buku panduan
pembelajaran
matematika
berbasis
permainan
tradisional pada
materi perkalian
dan pembagian
untuk siswa
sekolah dasar
kelas II?

Menambah
referensi saya
dalam
mengajarkan
materi perkalian
dan pembagian di
kelas.

Jawaban
Guru
II
Sangat
bermanfaat
bagi saya
dalam
memberikan
materi
pembelajaran
matematika
dengan cara
yang berbeda
dan sangat
bermanfaat
untuk siswa
karena dapat
menambah
pengetahuan
baru bahwa
ternyata ada
sebuah
pembelajaran
matematika
yang dapat
dilakukan
dengan
menggunakan
permainan
tradisional.
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2.

Penilaian
dalam Isi
Buku

Apakah penilaian
yang terdapat
dalam buku
panduan perlu
untuk
dicantumkan?

Ya, sangat
penting di
cantumkan di
dalam buku
panduan yang
dikembangkan.

Sangat penting
karena dapat
melihat
pemahaman
siswa dalam
memahami
pembelajaran
dengan
menggunakan
permainan
tradisional.

Dari hasil wawancara di atas, dapat menunjukkan bahwa 1) Buku
Panduan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II
SD memiliki manfaat untuk guru dan siswa. Manfaat yang dirasakan oleh
guru yaitu buku panduan yang dikembangkan dapat menambah referensi
guru dalam mengajarkan materi perkalian dan pembagian di kelas dengan
cara yang berbeda dan manfaat yang dirasakan siswa yaitu dapat
menambah pengetahuan mereka bahwa ternyata terdapat sebuah
pembelajaran matematika yang dapat dilakukan dengan menggunakan
permainan tradisional, dan 2) Penilaian dalam isi buku panduan sangat
perlu dicantumkan karena dari penilaian tersebut dapat melihat
kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran dengan
menggunakan permainan tradisional terutama pada ranah kognitif maupun
ranah psikomotorik.
Pada tahap implementation atau pelaksanaan ini, peneliti melakukan
evaluasi berdasarkan pelaksanaan uji coba buku panduan kepada guru
kelas II SD dan pelaksanaan uji coba permainan tradisional kepada siswa
kelas II SD di SD Kanisisus Jomegatan dan SD Negeri Nyamplung.
Pelaksanaan uji coba di SD Kanisius Jomegatan dilakukan pada tanggal
24 Februari 2020 dan uji coba di SD Negeri Nyamplung dilaksanakan pada
tanggal 27 Februari 2020.
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e.

Evaluation

1) Sampul Buku Panduan
Produk akhir pada lembar sampul buku panduan yang dikembangkan
oleh peneliti, peneliti memberi judul buku panduan tersebut dengan nama
“Buku

Panduan

Pembelajaran

Matematika

Berbasis

Permainan

Tradisional Kelas II SD” yang sudah disesuaikan oleh peneliti berdasarkan
saran dari validator ahli pendidikan matematika. Peneliti melakukan revisi
pada bagian sampul ini dengan menggunakan CorelDraw X7. Peneliti
mencetak sampul buku yang telah dirapikan layout-nya dengan
menggunakan kertas Invory 230gsm. Bagian yang direvisi oleh peneliti
adalah nama judul, jenis huruf , dan warna huruf pada judul buku. Pada
awalnya judul buku diketik dengan nama “Buku Panduan Pembelajaran
Matematika Berbasis Permainan tradisional pada materi operasi hitung
perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah dasar kelas II” yang diketik
dengan jenis huruf Bernard MT Condesed berwarna hijau dengan ukuran
huruf 18pt.
Setelah melakukan revisi, peneliti mengubah judul pada buku
panduan dengan nama “Buku Panduan Pembelajaran Matematika Berbasis
Permainan Tradisional Kelas II SD”. Judul tersebut peneliti ketik dengan
jenis huruf Clarendon Blk BT berwarna hitam tebal dengan ukuran huruf
yaitu 32pt yang diletakkan pada bagian tengah buku dengan memberikan
empat gambar yang diletakkan pada sekeliling judul buku panduan.
Gambar yang digunakan tersebut berkaitan dengan permainan tradisional
yang digunakan dalam pengembangan buku panduan yang dilakukan oleh
peneliti. Peneliti juga memberikan tulisan “Buku Panduan” pada bagian
kanan atas sampul yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada
pembaca bahwa buku yang dikembangkan oleh peneliti merupakan buku
panduan yang ditujukkan untuk guru. Tulisan tersebut peneliti ketik
dengan jenis huruf Arial berwarna hitam serta ukuran hurufnya adalah
32pt. Pada bagian kiri bawah sampul, peneliti mencantumkan nama
peneliti sebagai bukti bahwa penulis buku panduan tersebut adalah
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peneliti. Tulisan tersebut peneliti ketik dengan jenis huruf Simsun serta
ukuran hurufnya sebesar 28pt. Peniliti juga menambahkan keterangan
“Tema 2” pada bagian kanan bawah buku sebagai informasi bahwa buku
panduan yang dikembangkan oleh peneliti menyesuaikan dengan materi
yang ada pada buku guru maupun buku siswa yaitu tema 2.
2) Kata Pengantar
Pada akhirnya, kata pengantar hanya mengalami sedikit revisi. Revisi
tersebut berkaitan dengan jumlah permainan yang digunakan oleh peneliti
pada pengembangan produk buku panduan ini. Pada awalnya peneliti
hanya menuliskan “…., Penulis dapat menyelesaikan buku panduan yang
berisikan beberapa permainan tradisional…”. Setelah melakukan revisi,
penulis

menggantinya

dengan

menyelesaikan buku panduan

menuliskan

“….,

Penulis

dapat

yang berisikan empat permainan

tradisional…”.
Peneliti juga menghilangkan kalimat yang berbunyi “Hal tersebut
dikarenakan buku panduan ini masih perlunya perbaikan”. Revisi yang
dilakukan oleh peneliti ini berdasarkan komentar dari ahli pendidikan
matematika karena kalimat tersebut memiliki makna yang negatif baik
bagi peneliti maupun bagi pengguna buku. Pada lembar kata pengantar ini
berisikan hal-hal yang berkaitan dengan ucapan syukur peneliti kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan peneliti dalam mengembangkan
buku panduan pembelajaran berbasis permainan tradisional pada materi
perkalian dan pembagian untuk siswa sekolah dasar kelas II yang dapat
membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran matematika
saat

pembelajaran

di

kelas

sedang berlangsung.

Peneliti

juga

mencantumkan ke dalam lembar kata pengantar berkaitan dengan
kegunaan buku panduan dan permintaan untuk memberikan kritik saran
yang dapat membangun peneliti dalam mengembangkan buku panduan
selanjutnya. Kata pengantar ini peneliti buat dengan tujuan untuk
memberikan gambaran kepada pengguna buku bahwa buku panduan ini
digunakan untuk guru kelas II dalam membantu menyampaikan materi
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pembelajaran matematika terutama pada operasi hitung perkalian dan
pembagian bilangan cacah.
3)

Tentang Buku
Peneliti tidak melakukan perubahan pada bagian tentang buku sesuai

dengan hasil validasi yang peneliti peroleh dari ahli pendidikan
matematika, ahli permainan anak, dan guru kelas bawah. Pada bagian
tentang buku ini, peneliti mencantumkan tujuan yang akan dicapai dari
pengembangan buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional pada materi perkalian dan pembagian untuk siswa
sekolah dasar kelas II yaitu membantu guru dalam menyampaikan materi
pembelajaran pada tema 2 khususnya pada materi operasi hitung perkalian
dan pembagian bilangan cacah. Peneliti juga mencantumkan asal daerah
dari permainan-permainan tradisional yang disajikan oleh peneliti di
dalam buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti yaitu berasal
daerah Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan D.I.
Yogyakarta. Permainan-permainan tradisional yang peneliti gunakan pada
penelitian ini adalah permainan ular tangga, petak umpet, gobak sodor, dan
engklek.
4) Isi Buku Panduan
Pada bagian isi buku panduan ini, peneliti melakukan beberapa revisi
agar buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti layak sebagai
referensi bagi kuru kelas II dalam menyampaikan materi pada
pembelajaran matematika. Revisi tersebut, diantaranya (1) mengubah
background pada isi buku dengan memberikan warna polos sehingga
pengguna buku dapat membaca dengan jelas, (2) peneliti mengubah
indikator pada setiap subtema yang ada pada buku panduan menjadi lebih
eksplisit, (3) menambahkan mekanisme tentang pembagian kelompok
yang dapat dilakukan oleh guru, (4) menambahkan beberapa gambar pada
langkah-langah setiap permainan tradisional yang dikembangkan, (5)
menambah subjek yang menentukan jawaban yang diberikan oleh peserta
didik benar atau salah, (6) mengubah beberapa permainan tradisional yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

144

awalnya adalah permainan yang dilakukan setiap individu dalam satu kelas
menjadi perwakilan kelompok yang bermain dan anggota kelompok
bertugas untuk menjawab soal, (7) mengubah mekanisme lembar
pertanyaan refleksi oleh guru kelas kepada peserta didik, (8) memperbaiki
penulis kata yang kurang sesuai dengan KBBI dan EBI, (9) menambahkan
ukuran permainan yang digunakan, menambahkan beberap rujukan yang
belum tercantum pada daftar referensi, dan (10) meningkatkan kecerahan
pada gambar yang terdapat pada buku panduan.
Isi buku panduan ini memberikan tambahan referensi kepada guru
berkaitan dengan menyampaikan materi pada pembelajaran matematika
terutama pada materi perkalian dan pembagian bilangan cacah yang
dilakukan dengan menggunakan empat permainan tradisional yang
dikembangkan oleh peneliti. Empat permainan tradisional tersebut, yaitu
permainan ular tangga, permainan petak umpet, permainan gobak sodor,
dan permainan engklek. Keempat permainan tersebut peneliti kembangkan
berdasarkan permainan tradisional yang ada di Pulau Jawa, seperti Jawa
Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I.Yogyakarta.
5) Bagian Permainan yang Terkait dengan Materi
Bagian permainan yang terkait dengan materi tidak mengalami
perubahan sejak awal karena peneliti tidak mendapatkan komentar
maupun saran yang diberikan oleh validator. Dalam lembar bagian
permainan yang terkait dengan materi berisikan hal-hal yang berkaitan
dengan materi yang dipelajari peserta didik ketika mereka sedang bermain
dengan menggunakan permainan-permainan tradisional yang disajikan
oleh peneliti tulis dalam buku panduan. Peneliti juga mencantumkan
kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam permainan tradisional
yang berkaitan dengan materi matematika sesuai dengan materi yang
terdapat pada setiap subtema.
Tujuan yang hendak dicapai dalam lembar bagian permainan yang
terkait dengan materi ini untuk menjelaskan secara garis besar mengenai
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materi yang dipelajari oleh peserta didik dengan menggunakan permainanpermainan tradisional yang disajikan oleh peneliti.
6) Soal Latihan dan Soal Tantangan
Pada bagian soal latihan dicetak oleh peneliti dengan tidak melakukan
revisi dengan mengubah judul “Soal Latihan” menjadi “Soal untuk
Permainan”. Hal tersebut merupakan pemikiran peneliti karena ketika
peneliti menuliskannya dengan judul “Soal untuk Permainan”, maka
peneliti harus mencantum seluruh soal yang peneliti gunakan pada saat
penelitian ke dalam buku panduan tersebut padahal soal yang peneliti
perlukan pada saat penelitian berjumlah sangat banyak. Hal ini dapat
membutuhkan tambahan beberapa lembar kertas yang cukup banyak
hanyak untuk soal yang diberikan pada saat penelitian tersebut. Oleh
karena itu, peneliti bermaksud memperingan pengguna buku saat
membawa buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti dengan
memnimalisir jumlah soal yang peneliti cantumkan pada buku panduan
tersebut.
Meskipun begitu, peneliti tetap mencantumkan soal tantangan yang
peneliti buat dengan bentuk soal cerita. Pada soal cerita ini, tingkat
kesukaran yang diberikan kepada peserta didik lebih tinggi dibandingkan
dengan contoh soal latihan. Hal tersebut dapat melatih peserta didik dalam
memahami setiap pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Peserta didik
juga diajak untuk berlatih teliti pada saat mereka sedang mengerjakan
tugas yang diberikan oleh guru.
7) Rubrik Penilaian
Pada awalnya, salah satu validator meminta peneliti untuk menghapus
adanya lembar penilaian akan tetapi peneliti tidak melakukan revisi. Hal
ini dikarenakan peneliti sudah menyesuaikan dengan hasil wawancara
tambahan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 Februari 2020 dan
sudah sesuai dengan kebutuhan guru.
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8) Refleksi Guru untuk Siswa
Refleksi guru untuk siswa dicetak oleh peneliti dengan melakukan
revisi dengan memperjelas subjek yang melakukan refleksi pada saat
penelitian berlangsung. Peneliti memperjelas pada lembar refleksi bahwa
yang melakukan refleksi pada saat penelitian adalah siswa berdasarkan
lembar refleksi yang diberikan oleh guru kelas. Pada awalnya, peneliti
hanya menambahkan sebuah shape yang didalamnnya terdapat dua
pertanyaan tanpa ada tempat untuk menjawabnya. Peneliti melakukan
revisi dengan menambahkan jumlah soal menjadi tiga buah soal serta
menambahkan kolom yang diletakkan di bawah soal yang dapat digunakan
oleh siswa dalam menjawab refleksi yang diberikan oleh guru.
9) Biografi Penulis
Biografi penulis peneliti cetak tanpa ada revisi yang diberikan oleh
validator. Biografi penulis ini berisikan tentang pemaparan yang berkaitan
dengan nama penulis, tempat dan tangal lahir penulis, nama orang tua
penulis, serta riwayat pendidikan penulis. Peneliti juga menambahkan foto
yang diletakkan pada sebelah kiri berdampingan dengan beberapa kalimat
yang ada pada lembar biografi penulis.
10) Daftar Referensi
Peneliti melakukan revisi sesuai dengan komentar ahli permainan
anak dan ahli matematika untuk menambahkan beberapa rujukan yang
belum peneliti cantumkan dalam daftar referensi. Daftar referensi tersebut
peneliti tambahkan dengan berdasarkan sumber-sumber yang digunakan
oleh peneliti dalam membuat buku panduan yang dapat membantu guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran serta dapat membuat peserta
didik dapat belajar dengan dikombinasi permainan tradisional pada materi
perkalian dan pembagian bilangan cacah kelas II. Sumber-sumber yang
digunakan peneliti dalam mengembangkan produk buku panduan berasal
dari buku guru, buku siswa, buku bacaan, eksiklopedi, maupun internet.
Sumber referensi internet peneliti gunakan dalam mencari gambar-gambar
yang dapat menjadi hiasan pada produk yang dikembangkan oleh peneliti.
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Peneliti telah membuat produk akhir berupa buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD
berdasarkan hasil kuesioner yang telah didapatkan oleh peneliti dari hasil
validasi yang telah dilakukan kepada dua pakar ahli, yaitu ahli permainan
anak dan ahli matematika, serta seorang guru kelas bawah (kelas I SD)
yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas produk sesuai
dengan sepuluh kriteria buku panduan berkualitas sebagai evaluasi
sumatif. Berdasarkan hasil validasi para ahli dan seorang guru kelas bawah
(kelas I SD) tersebut, peneliti menghasilkan produk akhir yang masuk ke
dalam kategori “sangat baik” dengan memperoleh skor sebesar 3,05.
Peneliti juga mendapatkan hasil dari pretest dan posttest yang diadakan
ketika uji coba permainan tradisional kepada peserta didik sebagai evaluasi
formatif.
2.

Hasil Pengembangan Produk Buku Panduan
Dalam penyusunan buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional kelas II SD ini, peneliti memperhatikan kaidahkaidah pada sepuluh kriteria yang semestinya terdapat dalam sebuah buku
teks maupun buku panduan yang berkualitas menurut Greene dan Petty
(Utomo, 2008: 45). Sepuluh kriteria tersebut dijabarkan oleh peneliti
sebagai berikut.
a.

Harus menarik minat bagi yang mempergunakannya
Peneliti menyusun buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional ini dengan semenarik mungkin, mulai
dari sampul yang berwana-warni, isi buku yang memuat gambargambar konkret dalam penggunakan media permainan tradisional, serta
pemilihan permainan tradisional yang dapat diaplikasi ke dalam
pembelajaran matematika khususnya pada materi perkalian dan
pembagian bilangan cacah yang tentunya dapat menarik minat bagi
pengguna buku ini. Judul yang diberikan peneliti dalam buku ini adalah
“Buku Panduan Pembelajaran Matematika Berbasis Permainan
Tradisional Kelas II SD”. Dari judul tersebut, peneliti berharap bahwa
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pengguna buku khususnya guru kelas II SD akan memiliki rasa ingin
tahu yang tinggi bahwa pembelajaran matematika pada materi perkalian
dan pembagian bilangan cacah dapat diterapkan dalam kelas dengan
menggunakan berbagai permainan tradisional khususmya permainan
ular tangga, petak umpet, gobak sodor, dan engklek. Ketika peneliti
melakukan wawancara kepada guru, peneliti mendapatkan informasi
bahwa guru tersebut belum pernah menemukan bahkan menggunakan
buku panduan yang berisikan permainan-permainan tradisional yang
dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika. Guru pun
menyampaikan bahwa beliau sangat membutuhkan buku tersebut
sebagai referensi dalam menyampaikan materi di kelas.
b.

Harus memberi motivasi bagi guru
Pengguna buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional yang dikembangkan oleh peneliti adalah guru
kelas II. Buku panduan ini dapat memotivasi guru dalam
menyampaikan matematika namun peserta didik dapat belajar sambil
bermain. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan
oleh peneliti kepada peserta didik kelas II, peneliti mendapatkan
informasi bahwa mereka merasa senang ketika mereka diajak untuk
belajar dengan sebuah permainan. Hal tersebut dapat memotivasi guru
dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan menggunakan
empat permainan tradisional yang telah dikembangkan oleh peneliti
agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menyenangkan. Guru
kelas II pun menyatakan bahwa buku panduan yang dikembangkan oleh
peneliti dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika dan dapat
menciptakan suasana belajar peserta didik yang menyenangkan karena
mereka dapat belajar sambil bermain.

c.

Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang memanfaatkannya.
Peneliti mencatumkan foto-foto konkret pada buku panduan ini
sebagai media untuk memperjelas langkah-langkah permainan yang
harus dipahami oleh guru. Foto-foto yang dipilih peneliti sudah dibuat
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sebaik dan semenarik mungkin agar guru dapat mengaplikasikan
langkah-langkah pada setiap permainan tradisional kepada para peserta
didik dalam menyampaikan materi pada pembelajaran matematika.
Foto-foto ini juga sudah sesuai dengan pernyataan guru uji coba bahwa
gambar yang terdapat buku panduan sudah bagus dan sangat relevan
dengan materi dan langkah-langkah permainan sehingga beliau merasa
terbantu dalam mempresentasikannya kepada peserta didik di kelas.
d.

Mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan
pemakainnya
Dalam menyusun buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional ini, peneliti sudah menggunakan bahasa
yang sesuai dengan KKBI. Pada awalnya, terdapat beberapa kata yang
masih salah dalam pengetikan namun pada saat peneliti melakukan
revisi produk, semua sudah diketik sebagaiman mestinya. Buku
panduan yang dikembangkan oleh peneliti ini ditujukan kepada guru
kelas II SD dalam mengaplikasikan pembelajaran matematika dengan
menggunakan

permainan

tradisional,

maka

peneliti

sudah

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh guru. Berdasarkan
hasil wawancara analisis kebutuhan, guru mengungkapkan bahwa
bahasa yang digunakan dalam buku panduan sebaiknya menggunakan
bahasa yang mudah dipahami oleh guru. Pernyataan yang diungkapkan
oleh guru tersebut bertujuan agar ketika guru kelas bawah lainnya
maupun peserta didik sendiri ingin membaca buku panduan tersebut,
mereka juga dapat memahami setiap kalimat yang ada pada buku
panduan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional
tersebut. Oleh karena itu, peneliti sudah menyesuaikan dengan
pernyataan yang diungkapkan guru. Guru pun mengatakan bahwa
penggunaan bahwa dalam buku panduan sudah singkat, padat, jelas dan
sudah sesuai dengan kaidah dalam KBBI dan EBI.
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e.

Harus memiliki hubungan erat dengan pelajaran
Buku panduan ini merupakan sebuah buku yang ditujukan dalam
membantu peserta didik dalam memahami materi pada pembelajaran
matematika. Meskipun begitu, buku ini juga dapat dikaitkan dengan
pembelajaran lainnya, seperti PPKn, IPS, PJOK, dan SBdP. Ketika
peserta didik melakukan permainan tradisional tersebut, tanpa mereka
sadari mereka telah belajar tentang arti kebersamaan, toleransi, kerja
sama, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembelajaran PPKn.
Mereka juga dapat belajar untuk mengenal macam-macam permainanpermainan tradisional yang mereka mainkan beserta asal usul
permainan tardisional tersebut. Hal tersebut dapat berkaitan dengan
pembelajaran IPS. Permainan tradisional yang dikembangkan oleh
peneliti dalam mengaplikasikan ke dalam pembelajaran matematika ini
membutuhkan seluruh anggota tubuh untuk memainkannya. Oleh
karena itu, pembelajaran matematika yang dilakukan dengan
menggunakan

permainan

tradisional

juga

berkaitan

dengan

pembelajaran PJOK. Peserta didik juga dapat belajar untuk mengenal
jenis-jenis permainan yang mereka mainkan beserta cara memainkan
permainan tradisional tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan
pembelajaran SBdP.
Jadi, dalam pelaksanaan pembelajaran matematika berbasis
pembelajaran ini dapat dikembangkan dan mengaitkannya ke dalam
pembelajaran lainnya. Meskipun begitu, pada pengembangan buku
panduan dalam pelaksanaan penelitian ini hanya fokus pada
pembelajaran matematika saja. Hal tersebut sudah disesuaikan dengan
pernyataan guru bahwa buku panduan tanpa disadari dapat berkaitan
dengan beberapa pembelajaran lainnya.
f.

Harus

dapat

menstimulasi

dan

merangsang

aktivitas

proses

pembelajaran
Dalam pemilihan empat permainan tradisional yang peneliti
lakukan dalam peneliti ini bertujuan untuk dapat menyampaikan materi
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pembelajaran secara menyenangkan dan dapagt meningkatkan
keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut
sudah disesuaikan dengan pernyataan yang disampaikan guru bahwa
ketika peserta didik melaksanakan pembelajaran yang dimodifikasi
dengan aktivitas bermain, dapat membuat mereka merasa senang dalam
mengikuti pembelajaran di kelas sehingga mereka pun dapat aktif
mengikuti pembelajaran bersama guru dan teman lainnya.
g.

Harus menghindari konsep - konsep yang samar - samar agar tidak
membingungkan penggunanya.
Dalam

buku

panduan

pembelajaran

matematika

berbasis

permainan tradisional ini, peneliti mencantumkan “Bagian Permainan
yang Terkait dengan Materi”. Pada bagian tersebut bertujuan untuk
menjelaskan kepada pengguna buku panduan bahwa terdapat konsepkonsep matematika yang dapat disampaikan kepada peserta didik
dengan

menggunakan

permainan

tradisional.

Peneliti

juga

memodifikasi beberapa langkah-langkah pada setiap permainan dengan
menyesuaikan materi pada pembelajaran matematika dipelajari oleh
peserta didik. Hal tersebut sudah disesuaikan dengan pernyataan guru
yang menyatakan bahwa dengan melakukan aktivitas bermain dengan
menggunakan permainan tradisional, dapat meningkatkan hasil belajar
siswa. Hal tersebut dikarenakan peserta didik tanpa sadar bahwa
mereka sedang melakukan aktivitas belajar namun konsep matematika
yang mereka pelajari tetap mereka perhatikan.
h.

Memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga menjadi sudut
pandang bagi pemakainya.
Dalam isi buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional ini, peneliti sudah mencantumkan secara jelas
berkaitan subjek yang ada dalam isi buku, terutama pada langkahlangkah pada setiap permainan tradisional yang dikembangkan oleh
peneliti. Subjek yang dimaksud di sini adalah guru. Dalam penyusunan
buku panduan ini, peneliti memiliki tujuan bahwa buku yang
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dikembangkan ditujukan untuk guru kelas II sehingga buku ini sudah
memiliki sudut pandang yang jelas sehingga subjek yang berkaitan
dapat memahami aktivitas apa yang harus dilakukan dalam penggunaan
buku panduan ini. Hal tersebut sudah disesuaikan oleh peneliti
berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh guru bahwa subjek
yang ada di dalam buku sudah jelas sehingga guru dapat mengetahui
apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai
dengan langkah-langkah yang ada pada setiap permainan tradisional
yang dikembangkan.
i.

Harus mampu memberi pemantapan dan penekanan pada nilai - nilai
anak dan orang dewasa
Dalam pengembangan buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional ini, terdapat banyak nilai yang dapat
ditemukan bahkan dipelajari yang berkaitan dengan kegunaan
permainan tradisional yang telah dikembangkan sebagai sarana bagi
peserta didik untuk dapat melaksanakan pembelajaran matematika
dengan menyenangkan. Tak hanya itu, dengan melakukan permainan
tradisional dalam pembelajaran matematika, dapat meningkatkan nilai
kebersamaan, toleransi, kerja sama, dan tanggung jawab pada diri setiap
peserta didik. Hal tersebut sudah disesuaikan dengan pernyataan yang
diungkapkan oleh guru bahwa ketika mereka melaksanakan
pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan tradisional,
tanpa sadar dalam diri mereka tumbuh nilai-nilai, seperti kebersamaan,
toleransi, kerja sama, dan tanggung jawab.

j.

Harus mampu menghargai perbedaan pribadi para pemakainya
Dalam mendesain buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional, peneliti memperhatikan nilai-nilai
kebersamaan, toleransi, kerja sama, dan tanggung jawab. Dalam
langkah-langkah

permainan,

peneliti

mencantumkan

tentang

bagaimana cara guru dalam membagi peserta didik ke dalam beberapa
kelompok. Misalnya saja pada langkah-langkah permainan pada
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permainan tradisional ular tangga. Dalam membagi peserta didik ke
dalam beberapa kelompok, guru mengajak mereka untuk menghitung
satu sampai empat sehingga pada akhirnya terdapat empat kelompok
dalam satu kelas dan dalam satu kelompok terdapat empat sampai lima
orang siswa. Setelah itu, setiap kelompok harus menentukan siapa yang
menjadi ketua kelompok dengan cara hompimpa. Ketika setiap
kelompok sudah menentukan ketua kelompok, mereka akan memulai
permainan. Ketua kelompok bertugas untuk bermain dan mendapatkan
soal perkalian maupun pembagian dan anggota kelompok bertugas
untuk menjawab soal yang diperoleh ketua kelompok. Dalam
menentukan urutan ketua kelompok yang bermain, mereka juga harus
melakukan hompimpa agar mereka dapat mengetahui kapan mereka
mendapatkan giliran untuk bermain. Dari kegiatan yang dilakukan oleh
peserta didik tersebut, permainan tradisional yang telah dikembangkan
oleh peneliti mengajarkan kepada peserta didik mengenai nilai-nilai
kebersamaan, toleransi, kerja sama, dan tanggung jawab.
Produk buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti ini, telah
divalidasi oleh ahli permainan anak, ahli matematika, dan guru sekolah
dasar. Tujuan dari validasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui
kualitas produk buku panduan peneliti. Hasil validasi yang diperoleh penelii
menunjukkan bahwa buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional pada materi perkalian dan pembagian untuk siswa
sekolah dasar kelas II masuk ke dalam kategori “Sangat Baik” dengan skor
rata-rata 3,05. Ahli permainan anak memberikan skor 2,74 dengan kategori
“Baik”, guru kelas bawah memberikan skor 3,5 dengan kategori “Sangat
Baik”, dan ahli pendidikan matematika memberikan skor 2,9 dengan
kategori “Baik”.
B. Pembahasan
1. Prosedur Pengembangan Produk Buku Panduan
Penelitian dan pengembangan buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional kelas II SD dilakukan oleh peneliti dengan
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menggunakan langkah-langkah prosedur pengembangan model ADDIE.
Penelitian dan pengembangan model ADDIE ini merupakan salah satu
desain pembelajaran yang bersifat generik dimana salah satu fungsinya
dapat menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur
sebuah program pelatihan yang dapat dilakukan dengan efektif, dinamis,
dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri (Fauzi, 2014: 367). Prosedur
pengembangan model ADDIE ini berisikan lima langkah penelitian, yaitu
Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation yang dapat
digunakan untuk mendesain dan mengembangkan suatu program pelatihan
dengan waktu yang efektif dan efisien (Tung, 2017: 59).
Penelitian dan pengembangan model ADDIE terdiri dari 5 komponen
yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis dimana setiap
langkah yang terdapat didalamnya harus dilakukan secara sistematik dan
tidak bisa diurutkan secara acak. Sifat langkah-langkah dalam penelitian
dan pengembangan model ini pun sangat sederhana sehingga mudah
dipahami pada saat diaplikasikan (Warsita, 2008: 7). Analyze merupakan
kegiatan yang berkaitan dengan menganalisis suatu masalah yang terjadi
pada suatu lingkup lingkungan tertentu serta menemukan sebuah produk
yang akan dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Design
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merancang sebuah produk
dengen menyesuaikan analisis kebutuhan yang telah dilakukan di lapangan.
Development merupakan kegiatan dalam pembuatan produk dan pengujian
produk kepada ahli-ahli terkait. Implementation merupakan kegiatan
penggunaan produk yang dilakukan di lapangan dengan menggunakan hasil
revisi yang telah disampaikan oleh para ahli yang bersangkutan. Evaluation
adalah kegiatan untuk menilai produk, apakah metode yang digunakan
dalam produk berhasil, sesuai dengan harapan awal atau tidak (Hadi &
Agustina, 2016: 94).
Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu analisis kebutuhan
yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi di SD Kanisius
Jomegatan dan SD Negeri Nyamplung. Peneliti melaksanakan wawancara
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kepada guru kelas II untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran
yang dilakukan guru dan media apa saja yang digunakan dalam
menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik, sedangkan
kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan belajar sedang berlangsung
dan pada saat jam istirahat di luar kelas. Kegiatan observasi ini bertujuan
untuk mengetahui keaktifan peserta dalam mengikuti pembelajaran
matematika serta permainan-permainan tradisional apa saja yang masih
mereka kenal bahkan masih sering dimainkan oleh mereka. Dari kedua
kegiatan tersebut, peneliti mendapatkan hasil bahwa peserta didik merasa
senang ketika mereka diajak untuk mengikuti pembelajaran dengan cara
bermain. Hal tersebut dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam
mengikuti pembelajaran di kelas terutama pada pembelajaran matematika.
Meskipun begitu, guru belum memiliki refensi dalam memberikan
materi pembelajaran matematika kepada peserta didik agar peserta didik
dapat mudah memahami materi pembelajaran namun dengan cara yang
menyenangkan. Melihat kondisi yang seperti itu, peneliti memiliki
dorongan yang sangat tinggi untuk melaksanakan sebuah penelitian yang
berkaitan dengan pembelajaran matematika yang dapat diimplementasikan
dengan menggunakan permainan tradisional. Peneliti pun melakukan
penelitian pengembangan buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional pada materi perkalian dan pembagian untuk siswa
sekolah dasar kelas II. Kegiatan analisis yang dilakukan oleh peneliti diatas
merupakan langkah pertama dalam metode penelitian dan pengembangan
model ADDIE, yaitu analisis atau Analyze.
Setelah peneliti telah selesai dalam menganalisis kebutuhan yang
diperlukan guru kelas II dalam memberikan materi pembelajaran
matematika kepada peserta didik, tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti
adalah mengidentifikasi hal-hal apa saja yang akan dicantumkan dalam
produk buku panduan tersebut. Peneliti juga menentukan permainanpermainan tradisional apa saja yang dapat diimplementasikan guru dalam
pembelajaran matematika agar peserta didik mudah memainkan permainan
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tersebut. Setelah peneliti sudah dapat menentukan hal-hal tersebut, peneliti
pun merancang untuk mendesain produk buku panduan yang akan
dikembangkan. Tahap ini sesuai dengan langkah kedua dalam metode
penelitian dan pengembangan model ADDIE, yaitu tahap perancangan atau
Design.
Tahap ketiga yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari sumbersumber yang dibutuhkan peneliti dalam pengembangan buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional ini. Sumbersumber tersebut berkaitan dengan foto-foto yang mendukung berkaitan
dengan langkah-langkah pada setiap permainan, mengatur layout serta
warna pada buku panduan, membuat soal latihan dan soal tantangan,
membuat kunci jawaban pada soal latihan, dan membuat rubrik penilaian
baik dalam aspek kognitif maupun dalam aspek psikomotorik. Ketika
peneliti sudah selesai, hal yang dilakukan peneliti adalah mencetak produk
buku panduan agar dapat divalidasi oleh validator. Validator yang
dimaksudkan di sini adalah satu validator ahli pendidikan matematika, satu
validator permainan anak, serta satu guru kelas bawah (guru kelas I).
kegiatan validasi ini dilakukan sebagai evaluasi sumatif. Tahap-tahap yang
telah dilakukan oleh peneliti diatas sudah sesuai dengan langkah ketiga
dalam metode penelitian dan pengembangan model ADDIE, yaitu tahap
pengembangan atau Development.
Tahap keempat yang dilakukan oleh peneliti adalah tahap uji coba
produk buku panduan. Pada tahap ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian
pertama peneliti melakukan ujicoba produk kepada guru kelas II dan bagian
kedua adalah ujicoba permainan tradisional kepada peserta didik. Peneliti
juga memberikan soal pretest dan posttest kepada peserta didik. Kedua soal
tersebut bertujuan agar peneliti mengetahui apakah permainan tradisional
yang dikembangkan oleh peneliti dapat meningkatkan pemahaman peserta
didik terhadap pembelajaran matematika sehingga hasil belajar mereka juga
dapat meningkat. Hasil ujicoba yang dilakukan oleh peneliti ini, dilakuakn
sebagai evaluasi sumatif, sedangkan pemberian soal pretest dan posttest
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kepada peserta didik, dilakukan oleh peneliti sebagai penilaian formatif.
Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan ujicoba produk
panduan ini sudah sesuai dengan langkah ketiga dalam metode penelitian
dan

pengembangan

model

ADDIE,

yaitu

implementasi

atau

Implementation.
Tahap kelima yang dilakukan peneliti adalah evaluasi. Tahap ini
merupakan tahap terakhir yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan
pengembangan produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional. Evaluasi yang dilakukan oleh peneliti berkaitan
dengan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif yang telah dilakukan oleh
peneliti pada tahap sebelumnya. Pada tahap evaluasi formatif, hal yang
dilakukan peneliti adalah melakukan perbaikan yang berkaitan dengan hasil
pretest dan posttest ketika pelakasanaan uji coba permainan tradisional
kepada peserta didik berlangsung. Pelaksanaan evaluasi formatif tersebut
bertujuan untuk memperoleh sebuah data yang berkaitan dengan hasil yang
diperoleh peserta dalam mengerjakan soal pretest dan posttest, sedangkan
pelaksanaan evaluasi sumatif bertujuan untuk mengetahui kelayakan pada
produk buku panduan yang dikembangkan. Evaluasi sumatif dilakukan
dalam dua tahap. Tahap pertama, evaluasi sumatif dilaksanakan untuk
mengetahui perbaikan apa saja yang harus dilakukan oleh penelti
berdasarkan saran dan komentar yang diberikan oleh validator, sedangkan
tahap kedua bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas produk
yang dilaksanakan setelah pelaksanaan uji coba produk buku panduan
kepada guru kelas II berlangsung. Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti
membuat sebuah produk akhir berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti
dalam pelaksanaan kedua evaluasi tersebut dengan memperhatikan sepuluh
kriteria menurut Greene dan Petty. Langkah terakhir dalam pelaksanaan
pengembangan ini sudah sesuai dengan langkah kelima dalam dalam
metode penelitian dan pengembangan model ADDIE, yaitu evaluasi atau
Evaluation.
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Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dan
pengembangan buku panduan ini sesuai dengan prosedur penelitian dan
pengembangan model ADDIE yang dirumuskan oleh Tung (2017: 59) yang
terdiri dari lima langkah, yaitu analisis (Analyze), perancangan (Desain),
pengembangan (Development), implementasi (Implementation), dan
evaluasi (Evaluation).
2. Hasil Pengembangan Produk Buku Panduan
Produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradsional dikembangkan oleh peneliti dengan menyesuaikan materi yang
ada dalam muatan pembelajaran matematika pada tema 2 dengan judul tema
“Bermain di Lingkunganku”. Tema 2 ini dibagi menjadi 4 subtema.
Subtema 1 berjudul “Bermain di Lingkungan Rumah”, judul pada subtema
2 adalah “Bermain di Rumah Teman”, judul pada subtema 3 adalah
“Bermain di Lingkungan Sekolah”, dan judul pada subtema 4 adalah
“Bermain di Tempat Wisata”. Kompetensi Dasar yang terdapat dalam tema
2 adalah 3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan
bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan
sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan

pembagian dan 4.4

Menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan
cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari
serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Materi yang dibahas pada tema
2 adalah operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah.
Berdasarkan materi pembelajaran matematika yang terdapat dalam 2,
peneliti memutuskan untuk menggunakan empat permainan tradisional
yang dapat dimaikan oleh peserta didik namun materi pembelajaran tetap
disampaikan dengan baik. Empat permainan tradisional tersebut adalah
permainan ular tangga, petak umpet, gobak sodor, dan engklek.
Permainan tradisonal yang peneliti sajikan dalam buku panduan
menggunakan media pembelajaran yang bersifat konkret/nyata sesuai
dengan karakteristik siswa kelas II SD dengan rentang usia antara 7-8 tahun.
Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa anak dengan
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rentang usia 7-11 tahun berada dalam tahap operasional konkret dimana
pada tahap ini, anak sudah cukup matang dalam menggunakan pemikiran
logika atau operasi meskipun hanya pada objek fisik yang ada saat ini
(Piaget dalam Jarvis, 2011: 149-150). Usia siswa kelas II SD juga masuk
dalam tahap kanak-kanak akhir dimana anak sudah mampu untuk
menghadapi ide-ide baru dan mulai berinteraksi dengan orang lain yang
bertujuan untuk memperkaya perkembangan intelektualnya. Peran guru
disini hanya sebagai mediator pembelajaran. Penggunaan berbagai media
yang bersifat konkret/nyata termasuk dalam komunikasi lisan dan tertulis
sehingga pembelajaran dapat dilakukan dengan lebih efektif (Vygotsky
dalam Wati, 2016: 72-81)).
Permainan tradisional yang diterapkan dalam pembelajaran matematika
dapat membuat peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam
mengikuti pembelajaran di kelas karena pembelajaran disertai dengan
penggunaan media yang bersifat konkret/nyata dalam setiap permainan
yang disajikan. Materi matematika diberikan kepada peserta didik dengan
menggunakan media yang bersifat konkret/nyata agar dapat membantu
peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh
guru, sehingga materi pada muatan pembelajaran matematika yang berupa
simbol-simbol abtsrak dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik.
Penggunaan media pembelajaran yang bersifat konkret/nyata tersebut dapat
membuat peserta didik untuk memiliki pengalaman secara nyata dalam
memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Hal tersebut
sesuai dengan sebuah pendapat yang menyampaikan bahwa setiap konsep
atau prinsip yang terdapat dalam matematika jika disajikan dalam bentuk
yang konkret akan dapat dipahami lebih mudah oleh peserta didik (Dienes
dalam Aisyah, 2008: 2).
Permainan tradisional yang peneliti sajikan dalam buku panduan
bermanfaat dan dapat memberikan fasilitas kepada guru dalam memberikan
materi pembelajaran di kelas. Pemilihan permainan tradisional yang
terdapat di dalam buku panduan disesuaikan dengan permainan-permainan
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yang masih sering digunakan oleh peserta didik ketika mereka memiliki
waktu luang saat berada di sekolah serta menyesuaikan dengan Kompetensi
Dasar (KD) pada materi matematika tema 2 kelas 2 SD, sehingga hal
tersebut dapat mempermudahkan guru dalam mengaplikasikannya di dalam
kegiatan pembelajaran di kelas. Pembuatan buku panduan ini didasari pada
pendapat yang mengatakan bahwa buku panduan pendidik merupakan
sebuah buku yang berisikan sebuah materi ajar yang dapat digunakan dalam
meningkatkan kinerja pendidik dan/atau tenaga pendidikan (Pusat
Perbukuan, 2008: 21).
Setelah produk buku panduan telah selesai untuk didesain, peneliti
mencetak dan menyerahkan buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional kelas II SD tersebut kepada validator untuk
divalidasi. Validator yang dimaksud adalah ahli, permainan anak, guru kelas
bawah (kelas I), dan pendidikan matematika. Ahli permainan anak
memberikan skor 2,74 dengan kategori “Baik”, guru kelas I memberikan
skor 3,5 dengan kategori “Sangat Baik”, dan ahli pendidikan matematika
memberikan skor 2,9 dengan kategori “Baik”. Berdasarkan hasil validasi
produk oleh tiga validator tersebut rata-rata skor yang diperoleh peneliti
yaitu 3,05 sehingga dapat dikatakan bahwa buku panduan pembelajaran
matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD memiliki kualitas
“Sangat Baik” menurut konversi data kuantitatif ke kualitatif yang telah
disusun oleh peneliti (Merdapi, 2008: 123).
Produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradisional memiliki sampul yang berwarna-warni dengan memberikan
empat foto yang berkaitan dengan permainan yang digunakan oleh peneliti
dalam mengembangkan produk buku panduan pembelajaran matematika
berbasis permainan tradisional kelas II SD. Keempat foto tersebut
diletakkan oleh peneliti pada sekeliling judul buku pada bagian tengah
lembar sampul. Isi buku juga telah membuat gambar-gambar konkret
berupa foto-foto pada langkah-langkah pada setiap permainan tradisional.
Penggunaaan permainan-permainan yang ada dalam buku panduan telah
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disesuaikan dengan materi pada pembelajaran matematika yang ada pada
buku guru dan buku siswa kelas II tema 2. Produk buku panduan ini diberi
judul “Buku Panduan Pembelajaran Matematika Berbasis Permainan
Tradisional Pada Materi Perkalian Dan Pembagian Untuk Siswa Sekolah
Dasar Kelas II”. Tujuan dari pengembangan buku panduan ini adalah upaya
yang dilakukan oleh peneliti dalam membantu guru kelas II dalam
menyampaikan materi pembelajaran matematika terutama pada materi
operasi hitung perkalian dan pembagian sehingga dapat memunculkan rasa
ingin tahu guru untuk menggunakan buku panduan tersebut. Permainanpermainan tradisional yang dikembangkan dalam buku panduan ini adalah
permainan tradisional-tradisional ular tangga, petak umpet, gobak sodor,
dan engklek. Permainan-permainan tradisional telah dimodifikasi sehingga
dapat digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Hal
tersebut telah sesuai dengan karakteristik pertama dalam buku panduan
berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) yang menyatakan
bahwa buku panduan harus menarik minat bagi yang mempergunakannya,
yaitu guru.
Produk buku panduan dapat dikatakan mampu memberi motivasi untuk
guru dalam menyampaikan materi pada pembelajaran matematika. Pada
dasarnya, peserta didik merasa senang ketika mereka diajak untuk belajar
dengan menggunakan sebuah permainan. Hal tersebut dapat memotivasi
guru untuk mengimplementasikan pembelajaran matematika dengan
menggunakan permainan tradisional. Produk buku panduan ini dapat
dijadikan referensi untuk guru untuk melaksanakan pembelajaran
matematika dengan cara yang menyenangkan. Produk buku panduan
pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD telah
sesuai dengan karakteristik kedua dalam buku panduan berkualitas menurut
Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) yang menyatakan bahwa buku panduan
harus memberikan motivasi bagi penggunanya, yaitu guru.
Produk buku panduan pembelajaran matematika telah dicantumkan
gambar konkret berupa foto-foto pada langkah-langkah permainan
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tradisional yang telah dikembangkan dengan menyesuaikan kecerahan
gambar tersebut. Hal tersebut dapat menarik hati guru kelas II dikarenakan
gambar yang tercantum dalam buku panduan telah memuat ilustrasi
penggunaan permainan tradisional yang jelas. Beberapa foto telah
ditingkatkan kecerahannya sebesar 15% dan diturunkan kontrasnya sebesar
15%. Kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut sesuai dengan
karakteristik ketiga dalam buku panduan berkualitas menurut Greene dan
Petty (Utomo, 2008: 45) yang menyatakan bahwa buku panduan harus
memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang memanfaatkannya, yaitu
guru.
Produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradisional telah menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI dan EBI.
Guru juga dapat lebih mudah memahami bahasa yang ada pada buku
panduan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan karakteristik keempat
dalam buku panduan berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008:
45) yang menyatakan bahwa buku panduan harus mempertimbangkan aspek
linguistik sesuai dengan kemampuan pemakainnya, yaitu guru.
Produk buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti hanya
dikhususkan untuk mempelajari pembelajaran matematika saja. Meskipun
demikian dalam penggunaan buku panduan ini, guru dapat memberikan
pemahaman kepada peserta didik bahwa buku panduan ini juga dapat
dikaitkan dengan pembelajaran lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa
peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013 sehingga
satu muatan pembelajaran satu dapat saling berkaitan dengan muatan
pembelajaran yang lainnya. Pada penerapan buku panduan ini, siswa dapat
belajar mengenal rasa kebersamaan, toleransi, kerja sama, dan tanggung
jawab yang ada dalam pembelajaran PPKn. Peserta didik juga dapat belajar
untuk mengenal permainan-permainan trrdisional yang ada disekitar
mereka beserta asal-usul dari permainan tersebut. Dengan begitu peserta
didik juga sudah belajar yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Peserta
didik juga membutuhkan gerakan seluruh anggota tubuh mereka dalam
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menggunakan permainan tradisional yang mereka mainkan. Hal tersebut
juga dapat mengajak peserta didik untuk belajar yang berkaitan dengan
pembelajaran PJOK. Dalam penerapan buku panduan dalam pembelajaran
matematika di kelas, dapat membuat peserta didik untuk mengenal jenisjenis permainan tradisional

yang mereka mainkan beserta cara

memainkannya. Hal tersebut sudah membuat peserta didik untuk belajar
berkaitan dengan pembelajaran SBdP. Harus memiliki hubungan erat
dengan pelajaran. Hal tersebut telah sesuai dengan karakteristik kelima
dalam buku panduan berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008:
45) yang menyatakan bahwa buku panduan harus memiliki hubungan erat
dengan pelajaran yang lainnya, yaitu pembelajaran PPKN, IPS, PJOK, dan
SBdP.
Penggunaan empat permainan tradisional yang ada buku panduan
mampu membantu guru dalam menyampaikan materi pada pembelajaran
matematika dengan cara yang menyenangkan sehingga dapat merangsang
peserta didik untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Empat
permainan yang digunakan peneliti dalam buku panduan pembelajaran
matematika ini adalah permainan tradisional ular tangga, petak umpet,
gobak sodor, dan engklek. Hal tersebut telah sesuai dengan karakteristik
keenam dalam buku panduan berkualitas menurut Greene dan Petty
(Utomo, 2008: 45) yang menyatakan bahwa buku panduan harus dapat
menstimulasi dan merangsang aktivitas proses pembelajaran, yaitu guru dan
siswa.
Dalam isi produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional, juga terdapat “Bagian Permainan yang Terkait
dengan Materi”. Tujuan dari adanya bagian permainan yang terkait dengan
materi adalah memberikan penjelasan kepada pengguna produk buku
panduan bahwa dalam buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti
terdapat konsep-konsep matematika yang dapat disampaikan guru kepada
peserta didik dapat dilakukan dengan menggunakan permainan tradisional.
Permainan tradisional yang digunakan sudah dimodifikasi pada langkah-
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langkah setiap permainan tradisional dengan menyesuaikan materi yang
dibahas. Produk buku panduan telah disesuaikan dengan materi
pembelajaran matematika yang ada pada buku guru dan buku siswa kelas II
tema 2, yaitu operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Hal
tersebut telah sesuai dengan karakteristik ketujuh dalam buku panduan
berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) yang menyatakan
bahwa buku panduan harus menghindari konsep - konsep yang samar samar agar tidak membingungkan penggunanya, yaitu guru.
Subjek pada produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional sudah dicantumkan dengan jelas terutama pada
langkah-langkah yang ada pada setiap permainan tradisional. Subjek yang
dimaksud di sini adalah guru dan peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar
memberi arahan kepada guru dan peserta mengenai tugas kegiatan apa saja
yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran matematika
dengan menggunakan permainan tradisional. Hal tersebut telah sesuai
dengan karakteristik kedelapan dalam buku panduan berkualitas menurut
Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) yang menyatakan bahwa buku panduan
harus memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga menjadi sudut
pandang bagi pemakainya, yaitu guru.
Dalam penerapan buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional terdapat nilai-nilai yang dapat dipelajari yang
berkaitan dengan kegunaan buku panduan sebagai sarana bagi peserta didik
agar mereka dapat belajar matematika dengan cara yang menyenangkan.
Nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah nilai kebersamaan, toleransi, kerja
sama, dan tanggung jawab. Hal tersebut telah sesuai dengan karakteristik
kesembilan dalam buku panduan berkualitas menurut Greene dan Petty
(Utomo, 2008: 45) yang menyatakan bahwa buku panduan harus mampu
memberi pemantapan dan penekanan pada nilai - nilai anak dan orang
dewasa.
Produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tardisional telah memperhatikan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, kerja
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sama, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut terdapat pada setiap
permainan-permainan tradisional yang dikembangkan. Misalnya saja pada
permainan tradisional ular tangga. Pada langkah-langkah pada permainan
tradisional ular tangga, nilai kebersamaan muncul ketika peserta didik
melaksanakan pembelajaran matematika dilaksanakan bersama teman satu
kelas. Nilai toleransi dapat muncul ketika setiap kelompok harus bersabar
menunggu giliran untuk bermain. Nilai kerja sama dapat muncul ketika
setiap kelompok dapat melakukan permainan tradisional dengan saling
membantu. Nilai tanggung jawab dapat muncul ketika mereka harus dapat
mneyelesaikan tugas yang sudah disepakati bersama teman satu kelompok.
Hal tersebut telah sesuai dengan karakteristik kesepuluh dalam buku
panduan berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) yang
menyatakan bahwa buku panduan harus mampu menghargai perbedaan
pribadi para pemakainya.
Produk akhir dalam pelaksanaan penelitian ini berupa sebuah buku
panduan pembelajaran matematika berbasis permainan tradisional kelas II
SD. Buku panduan yang dikembangkan oleh peneliti ini memperhatikan
materi pada pembelajaran matematika yang terdapat dalam buku guru dan
buku siswa kelas II SD pada tema 2. Produk buku panduan ini telah
mendapatkan respon yang baik dari guru untuk dijadikan sebuah referensi
dalam membantu menyampaikan materi pada pembelajaran matematika
terutama pada materi operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan
cacah. Produk buku panduan memiliki kualitas baik dengan skor rata-rata
3,05. produk buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradisional juga sudah mencakup sepuluh kriteria buku berkualitas menurut
Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45).
Pada tahap evaluation atau evaluasi ini, peneliti melakukan evaluasi
berupa evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif berupa hasil
pretest dan posttest peserta didik dan evuluasi sumatif berupa hasil validasi
kepada tiga orang ahli dan uji coba produk buku panduan kepada guru di
SD Kanisius Jomegatan dan SD Negeri Nyamplung.
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BAB V
PENUTUP
Pada bab ini diuraikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, saran
mengenai pengembangan buku panduan pembelajaran matematika berbasis
permainan tradisional kelas II SD.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan buku panduan pembelajaran
matematika berbasis permainan tradisional kelas II SD, dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1.

Pengembangan buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika tema 2 kelas II SD menggunakan 5 langkah model penelitian
dan pengembangan ADDIE. 1) Analyze (Analisis): peneliti melakukan
analisis kebutuhan melalui kegiatan observasi dan wawancara guru kelas
II SD, 2) Design (Perencanaan): peneliti melakukan perencanaan yang
berkaitan dengan isi buku panduan serta mencari permainan tradisional
yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pada pembelajaran
matematika tema 2 kelas II SD, 3) Development (pengembangan): peneliti
menyusun buku panduan sesuai dengan rancangan yang telah disusun pada
tahap sebelumnya, membuat, dan menyerahkan instrumen validasi kepada
satu ahli permainan anak, satu ahli pendidikan matematika, dan satu guru
kelas bawah (kelas I SD), serta melakukan revisi sesuai dengan komentar
yang telah diberikan oleh validator, 4) Implementation (implementasi):
peneliti melakukan uji coba produk kepada dua guru kelas II SD dan
melakukan uji coba permainan tradisional kepada 38 siswa kelas II SD,
dan 5) Evaluation (evaluasi): peneliti mengevaluasi hasil dari validasi serta
uji coba produk terhadap guru sebagai evaluasi sumatif dan mengevaluasi
hasil dari pretest dan posttest peserta didik ketika pelaksanaan uji coba
permainan tradisional sebagai evaluasi formatif.

2.

Kualitas buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika tema 2 kelas II SD memiliki kualitas “Sangat Baik” dengan
166
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skor rata-rata sebesar 3,05 dari skala 4,00 dan memenuhi sepuluh kriteria
panduan berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 4), yaitu 1)
Harus menarik minat bagi yang mempergunakannya; 2) Harus memberi
motivasi bagi guru; 3) Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang
memanfaatkannya; 4) Mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan
kemampuan pemakainnya; 5) Harus memiliki hubungan erat dengan
pelajaran; 6) Harus dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas proses
pembelajaran; 7) Harus menghindari konsep - konsep yang samar - samar
agar tidak membingungkan penggunanya; 8) Memiliki sudut pandang
yang jelas dan tegas sehingga menjadi sudut pandang bagi pemakainya; 9)
Harus mampu memberi pemantapan dan penekanan pada nilai - nilai anak
dan orang dewasa; dan 10) Harus mampu menghargai perbedaan pribadi
para pemakainya.
B. Keterbatasan Pengembangan
Penelitian pengembangan ini memiliki keterbatasan yaitu peneliti hanya
melaksanakan kegiatan analisis kebutuhan di dua sekolah dan dua guru saja,
sehingga data yang diperoleh sangat terbatas. Peneliti juga mengalami kendala pada
saat pelaksanaan uji coba. Kendala yang dialami peneliti adalah semua peserta didik
ingin memainkan permainan tradisional ular tangga dan engklek namun permainan
ini hanya dilakukan oleh ketua kelompok saja.
C. Saran
Saran untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
pengembangan buku panduan pembelajaran matematika berbasis permainan
tradisional untuk siswa sekolah dasar ini, yaitu pelaksanaan kegiatan analisis
kebutuhan dapat dilakukan di beberapa sekolah dan lebih dari dua guru sehingga
data yang diperoleh dapat lebih lengkap dan akurat. Permainan tradisional yang
akan digunakan sebaiknya dimodifikasi lebih mendalam agar tidak menimbulkan
kecemburuan antar peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan permainan tradisional sehingga seluruh peserta didik dapat
memainkan permainan yang digunakan.
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Lampiran 1
Hasil Wawancara Guru Kelas II di SD Kanisius Jomegatan
Indikator

Cara Guru
Mengajar

Pertanyaan

Jawaban

1. Sebelum memulai
Saya mengajak para siswa
kegiatan awal apa yang untuk berdoa. Doa yang
dilakukan oleh guru?
digunakan adalah doa yang
saya buat sendiri. Sebelum
berdoa, anak-anak saya ajak
untuk bernyanyi “Selamat Pagi
Bapa”
2. Apakah guru selalu
selalu saya lakukan setelah doa
melakukan presensi
pagi sudah dilakukan oleh para
kehadiran siswanya
siswa.
sebelum memulai
pelajaran?
3. Apakah penggunaan
Saya selalu menggunakan
apersepsi sering
apersepsi sebagai pengatara
digunakan sebagai
menuju materi supaya saya
pengantara menuju
mengetahui kesinkronan
materi?
pengalaman-pengalaman para
siswa di hari yang lalu dengan
materi yang akan dibahas.
4. Apakah guru
Saya jarang menjelaskan
menjelaskan tujuan
mengenai tujuan pembelajaran
pembelajaran?
karena terlalu bersemangat
dalam mengajar sehingga tibatiba sudah di inti pembelajaran.
5. Bagaimana cara guru
Saya memberikan motivasi
memberikan motivasi? kepada siswa dengan
memberikan reward dan
punishment kepada para siswa
dengan memberikan point
tambahan jika mereka dapat
berhasil dalam menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang
saya berikan.
6. Apakah guru
Saya biasanya menjelaskan
menyampaikan
materi yang akan dibahas lalu
cakupan materi dan
ketika para siswa diberi tugas
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menjelaskan uraian
kegiatan?
7. Apakah guru
melibatkan siswa
dalam mencari
informasi tentang
materi yang akan
dipelajari?
8. Bagaimana reaksi
siswa saat
mendapatkan pelajaran
Matematika?
9. Apakah guru
menggunakan fasilitas
sekolah dalam
pembelajaran
Matematika?
10. Model apa yang sering
digunakan dalam mata
pelajaran Matematika?

11. Media apa yang sering
digunakan oleh guru?

12. Dalam pelajaran
Matematika media apa
yang sering
digunakan?

barulah saya menjelaskan
kegiatan-kegiatan selanjutnya.
Saya selalu melibatkan siswa
dalam mencari informasi
tentang materi supaya para
siswa juga dapat belajar secara
langsung.
Ada yang merasa senang
namun juga ada yang merasa
sedih karena mereka
menganggap bahwa
matematika itu sukar.
Hanya beberapa materi saja
yang menggunakan fasilitas
sekolah dikarenakan minimnya
kepemilikan yang ada di
sekolah.
Model berkelompok. Saya
selalu mengubah denah tempat
duduk supaya mereka dapat
bermain dan belajar dengan
semua teman satu kelas secara
bergantian.
Saya hanya sering
menggunakan soal bergambar
konkret supaya mereka tidak
membayang-bayangkan apa
yang sedang mereka bahas.
Media yang digunakan lainnya
mungkin hanya menggaris
kayu, bahan-bahan alam yang
dimiliki oleh sekolah seperti
daun, batang, alat-alat
olahraga, dan speaker.
Saya sering sekali
menggunakan media sedotan
yang saya potong dengan
ukuran sama panjang. Media
tersebut saya gunakan pada
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13. Apakah Bapak/Ibu
pernah mengajarkan
pembelajaran
matematika dengan
menggunakan
permainan tradisional?

14. Bagaimana prestasi /
nilai siswa dalam mata
pelajaran matematika?

15. Bagaimana penerapan
5M dalam pelajaran
Matematika?

16. Bagaimana cara guru
membuat kondisi kelas
agar lebih
menyenangkan?

materi operasi hitung
penjumlahan, pengurangan,
perkaliam, dan pembagaian.
Saya belum pernah
menggunakan metode
permainan tradisional untuk
memberikan materi kepada
para siswa dikarenakan
minimnya pengetahuan saya
berkaitan dengan permainan
apa saja yang dapat
diaplikasikan ke dalam
pembelajaran matematika.
Saya sangat senang dengan
kelas yang saya ampu. Hal
tersebut dikarenakan walaupun
mereka sangat brisik ketika
pembelajaran berlangsung
namun mereka bertanggung
jawab dengan tugas yang
diberikan sehingga prestasi
yang mereka raih tidak terlalu
rendah. Meskipun begitu,
masih ada satu atau dua siswa
yang sangat susah untuk rajin
belajar sehingga nilai yang
mereka dapatkan juga tidak
tinggi.
Saya selalu menerapkan 5M
dalam pelaksanaan
pembelajaran namun terkadang
pelaksanannya tidak dilakukan
secara runtut.
Saya selalu mengajak para
siswa mengerjakan soal di
papan tulis dan ketika mereka
mendapatkan kesempatan
untuk menjawab namun tidak
berhasil, mereka akan selalu
bertanya-tanya dengan saya
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Kesulitan
Belajar
Siswa

maupun teman yang lain
sampai mereka menemukan
jawaban yang sebenarnya.
17. Bagaimana peran guru Saya selalu terbuka kepada
sebagai fasilitator?
seluruh siswa yang saya ampu
ketika mereka mengalami
kesulitan dalam belajar. Saya
juga selalu berkomunikasi
dengan orang tua melalui
aplikasi Whatsapp supaya saya
mengetahui kegiatan-kegiatan
yang mereka lakukan selama di
rumah dan melihat
perkembangan yang dialami
oleh para siswa.
18. Bagaimana cara
Evaluasi yang saya lakukan
pemberian evaluasi
adalah memberikan soal
yang diberikan oleh
tantangan kepada mereka
guru?
supaya saya dapat melihat
seberapa paham mereka
berkaitan dengan materi yang
sudah dibahas.
19. Di akhir pelajaran
Saya selalu mengajak siswa
apakah guru membuat membahas mengenai materi
ringkasan lisan
yang sudah dibahas. Saya juga
maupun tertulis?
memberikan pekerjaan rumah
agar materi yang telah dibahas
tidak hilang begitu saja.
20. Apakah Bapak/Ibu
Saya belum pernah
Guru pernah
menemukan buku panduan
menggunakan referensi permainan tradisional yang
buku panduan
telah dimodifikasi untuk
permainan tradisional
pembelajaran matematika.
yang telah
dimodifikasi untuk
pembelajaran
matematika?
21. Kesulitan apa yang
Kesulitan yang dihadapi siswa
biasa dihadapi oleh
adalah beberapa siswa masih
siswa?
memilih dapat berteman
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Referensi
Mengajar

Hasil yang
Diharapkan

22. Dalam mata pelajaran
Matematika materi
pelajaran apa yang
paling sulit di pahami
oleh siswa?
23. Bagaimana pendapat
Bapak/Ibu jika
pembelajaran
matematika
dilaksanakan dengan
menggunakan
permainan tradisional?
24. Permainan Tradisional
apa saja yang masih
dimainkan para siswa
saat mereka memiliki
waktu luang?
25. Bagaimana pendapat
bapak/ibu mengenai
buku panduan
permainan tradisional
dalam membantu
menyampaikan
pembelajaran
matematika untuk
kelas II?

sehinga ketika siswa tersebut
tidak sedang bersama teman
dekatnya, ia susah sekali untuk
diajak belajar.
Para siswa sangat sulit dalam
melakukan operasi hitung
perkalian dan pembagian.

Saya sangat senang karena
dapat menambah referensi saya
dalam memberikan materi
kepada para siswa

Setahu saya anak-anak masih
sering bermain gobak sodor,
petak umpet, dan engklek yang
mereka lakukan di halaman
sekolah.
Hal tersebut merupakan ide
yang bagus terlebih lagi buku
panduan tersebut dapat
memberikan inovasi baru
kepada para guru dalam
menyampaikan materi
pembelajaran matemataika.
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Lampiran 2
Hasil Wawancara Guru Kelas II di SD Negeri Nyamplung
Indikator

Pertanyaan

Jawaban

1. Sebelum memulai
kegiatan awal apa yang
dilakukan oleh guru?

Saya selalu mengajak para
siswa untuk berdoa walaupun
secara universal. Hal tersebut
dikarenakan di sekolah ini
para siswanya Beragama
muslim.
Saya selalu melakukan
presensi kehadiran supaya
saya mengetahui para siswa
yang hadir pada hari itu. Saya
juga dapat mengetahui siswa
yang tidak hadir supaya
langsung menghubungi pihak
keluarga dan mengetahui
alasana siswa tersebut tidak
masuk sekolah.
Saya selalu menggunakan
apersepsi sebagai pengantara
menuju materi supaya para
siswa mengetahui keterkaitan
pembelajaran hari ini dengan
pembelajaran pada hari
sebelumnya.
Saya selalu menjelaskan
tujuan pembelajaran yang
akan kami lakukan pada hari
itu. Hal tersebut dapat
memberikan gambaran
kepada para siswa mengenai
kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan selama satu hari.
Saya selalu memotivasi para
siswa untuk rajin belajar
sehingga cita-citakan dapat
terwujud dan saya selalu
berkata jika kalian

2. Apakah guru selalu
melakukan presensi
kehadiran siswanya
sebelum memulai
pelajaran?

Cara Guru
Mengajar

3. Apakah penggunaan
apersepsi sering
digunakan sebagai
pengantara menuju
materi?

4. Apakah guru
menjelaskan tujuan
pembelajaran?

5. Bagaimana cara guru
memberikan motivasi?
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6. Apakah guru
menyampaikan
cakupan materi dan
menjelaskan uraian
kegiatan?
7. Apakah guru
melibatkan siswa
dalam mencari
informasi tentang
materi yang akan
dipelajari?
8. Bagaimana reaksi
siswa saat
mendapatkan pelajaran
Matematika?

9. Apakah guru
menggunakan fasilitas
sekolah dalam
pembelajaran
Matematika?

10. Model apa yang sering
digunakan dalam mata
pelajaran Matematika?

melaksanakan pembelajaran
dengan senang hati maka
pembelajaran akan terasa
cepat dan kalian bisa bermain
dengan teman-teman di
rumah.
Jelas saya sampaikan kepada
para siswa sehingga mereka
sudah siap dalam
melaksanakan setiap kegiatan
yang akan mereka lakukan
selama satu hari tersebut.
Ya, selalu. Hal tersebut saya
lakukan supaya para siswa
dapat menerima materi
pembelajaran dengan baik.

Banyak sekali reaksi yang
mereka keluarkan seperti ada
yang ingin mendapatkan soal
lagi, ada yang ingin segera
istirahat atau pulang, ada yang
biasa saja, bahkan ada diam
saja. Pokoknya anak-anak
lucu sekali jika mendengar
kata matematika.
Sebisa mungkin jika sekolah
memiliki fasilitas yang sesuai
dengan materi yang akan
dibahas, saya akan
menggunakannya sebagai
media konkret para siswa
dalam belajar.
Model yang sering saya
gunakan adalah kelompok
sharing. Sharing disini adalah
para siswa mempresentasikan
hasil karya mereka yang telah
mereka lakukan dengan teman
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satu kelompok di depan kelas
sehingga kelompok yang lain
juga dapat menambah
pengetahuan mereka.
11. Media apa yang sering Media yang sering saya pakai
digunakan oleh guru?
adalah kertas gambar dan
pewarna. Saya sering
mengajak para siswa untuk
membuat poster sederhana
berkaitan denga materi yang
sedang dibahas. Saya juga
mencantumkan gambargambar pada soal-soal yang
para siswa kerjakan agar
memudahkan mereka dalam
memahami soal tersebut.
12. Dalam pelajaran
Jika dalam media
Matematika media apa pembelajaran matematika
yang sering digunakan? sejauh ini saya menggunakan
potongan lidi yang saya
potong sama panjang pada
pembelajaran operasi hitung
penjumlahan, pengurangan,
perkalian, dan pembagian
karena baru materi itu saja
yang saya bahas dengan para
siswa.
13. Apakah Bapak/Ibu
Saya sama sekali belum
pernah mengajarkan
pernah menggunakan
pembelajaran
permainan tradisional pada
matematika dengan
pembelajaran matematika.
menggunakan
permainan tradisional?
14. Bagaimana prestasi /
Prestasi yang diperoleh para
nilai siswa dalam mata siswa adalah beragam. Ada
pelajaran matematika? yang memuaskan, ada yang
biasa saja, bahkan ada yang
sangat kurang.
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15. Bagaimana penerapan
5M dalam pelajaran
Matematika?

16. Bagaimana cara guru
membuat kondisi kelas
agar lebih
menyenangkan?
17. Bagaimana peran guru
sebagai fasilitator?

18. Bagaimana cara
pemberian evaluasi
yang diberikan oleh
guru?

Saya selalu merapkan 5M
dalam pembelajaran
matematika secara runtut agar
para siswa juga mengetahui
alur belajar yang seharusnya
mereka lakukan.
Saya satu sampai dua kali
dalam seminggu mengajak
para siswa untuk belajar di
luar ruang kelas supaya
mereka tidak bosan.
Saya memberikan materi
sesuai dengan buku yang
dianjurkan oleh pemerintah
dan membahasnya bersama
anak-anak dengan sedikit
memodifikasinya. Misal saja
sedang membahas operasi
hitung penjumlahan. Pada
buku pemerintah, gambar
yang digunakan adalah apel.
Saya memberikan soal
tambahan kepada para siswa
dengan mengganti gambar
apel tersebut dengan gambar
burung dengan soal yang
berbeda. Saya juga
mempersilahkan para siswa
jika ada hal yag perlu
ditanyakan dan selalu
berkoordinasi dengan wali
murid.
Untuk pembelajaran harian,
saya memberikan soal yang
tidak jauh berbeda dengan
materi yang sedang dibahas.
Jika mereka dapat
menyelesaikannya, mereka
diperbolehkan untuk pulang
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Kesulitan
Belajar
Siswa

Referensi
Mengajar

terlebih dahulu dibandingkan
dengan teman yang lain.
19. Di akhir pelajaran
Saya selalu mengajak paa
apakah guru membuat
siswa untuk mengulangi apa
ringkasan lisan maupun yang telah dibahas. Jika ada
tertulis?
catatan yang belum sempat
mereka catat, saya
memberikan kesempatan bagi
mereka untuk menyelesaikan
sehingga mereka tidak
tertinggal dengan teman yang
sudah memiliki catatan yang
lengkap.
20. Apakah Bapak/Ibu
Belum pernah sama sekali
Guru pernah
menggunakan referensi buku
menggunakan referensi panduan permainan
buku panduan
tradisional yang telah
permainan tradisional
dimodifikasi untuk
yang telah dimodifikasi pembelajaran matematika
untuk pembelajaran
bahkan saya belum pernah
matematika?
mengetahui bahwa ada buku
yang seperti itu.
21. Kesulitan apa yang
Kesulitan konsentrasi terlebih
biasa dihadapi oleh
lagi ketika ada teman yang
siswa?
melakukan hal yang dapat
mencuri perhatian teman yang
lain untuk fokus belajar.
22. Dalam mata pelajaran
Para siswa masih sedikit
Matematika materi
mengalami kesulitan jika
pelajaran apa yang
dihadapkan soal perkalian dan
paling sulit di pahami
pembagian yang bilangan nya
oleh siswa?
terdiri dari puluhan dan satuan
dengan jumlah yang besar.
23. Bagaimana pendapat
Saya sangat senang karena
Bapak/Ibu jika
pembelajaran matematika
pembelajaran
tidak membuat para siswa
matematika
spaneng dalam belajar.
dilaksanakan dengan
menggunakan
permainan tradisional?
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Hasil yang
Diharapkan

24. Permainan Tradisional
apa saja yang masih
dimainkan para siswa
saat mereka memiliki
waktu luang?
25. Bagaimana pendapat
bapak/ibu mengenai
buku panduan
permainan tradisional
dalam membantu
menyampaikan
pembelajaran
matematika untuk kelas
II?

Biasanya anak-anak masih
sering bermain petak umpet,
jamuran, engklek, gobak
sodor, ular naga, dan masih
banyak lagi.
Saya sangat setuju karena
dapat melaksanakan
pembelajaran matematika
dengan lebih bervariasi.
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Lampiran 3
Hasil Observasi Analisis Kebutuhan di SD Kanisius Jomegatan
No

Indikator

1

Penggunaan
permainan
pada saat uji
coba

2

Kesulitan
Belajar yang
Dialami Siswa

Objek yang
Diamati
Media yang
digunakan pada
saat pembelajaran
matematika
berlangsung.

Penerimaan
peserta didik
dalam memahami
materi serta hasil
belajar yang
diperoleh peserta
didik.

Catatan
a. Media pembelajaran yang
digunakan guru dalam
menyampaikan materi
pembelajaran operasi hitung
perkalian dan pembagian
bilangan cacah adalah
beberapa buah sedotan yang
telah potong sama panjang.
Media tersebut digunakan
oleh guru untuk mengajak
peserta didik dalam
memahami makna dari
perkalian dan pembagian
terlebih dahulu.
b. Guru tidak menggunakan
alat peraga lainnya seperti
LCD proyektor karena
kurangnya kepimilikan dari
pihak sekolah. Guru hanya
mencantumkan gambargambar pada soal evaluasi
yang dikerjakan oleh peserta
didik di akhir pembelajaran.
a. Terdapat satu siswa yang
sulit untuk berkonterasi
ketika pembelajaran
matematika berlangsung.
Siswa tersebut sering
melihat situasi yang ada di
luar ruang kelas.
b. Jika tidak didampingi oleh
guru secara berkala, ada
beberapa siswa yang dapat
mencari celah untuk ribut
dengan teman yang lain.
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3

Keterlibatan
Peran serta
Siswa pada saat peserta didik
dalam mengikuti
pembelajaran
matematika.

Peserta didik bekerja dalam
sebuah kelompok dengan jumlah
anggota 4-5 orang. Setiap
anggota kelompok saling
membantu dalam menyelesaikan
tugas yang diberikan leh guru
meskipun sesekali ada peserta
didik yang dengan teman satu
kelompok maupun teman yang
berbeda kelompok.
Permainan
Permainan tradisional yang
tradisional yang
masih dimainkan leh peserta
dilakukan oleh
didik adalah gobak sodor, petak
peserta didik pada umpet, jamuran, dan engklek.
saat waktu luang.

4

Permainan
Tradisional
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Lampiran 4
Hasil Observasi Analisis Kebutuhan di SD Negeri Nyamplung
No

Indikator

1

Penggunaan
permainan
pada saat uji
coba

2

Kesulitan
Belajar yang
Dialami
Siswa

Objek yang
Diamati
Media yang
digunakan pada
saat pembelajaran
matematika
berlangsung.

Penerimaan
peserta didik
dalam memahami
materi serta hasil
belajar yang
diperoleh peserta
didik.

Catatan
a. Peserta didk diajak untuk
memahami pembelajaran
matematika pada materi operasi
perkalian dan pembagian
dengan menggunakan media
pembelajaran beberapa batang
lidi yang dipotong sama
panjang untuk memahami
bahwa perkalian merupakan
penjumlahan yang dilakukan
secara berulang dan pembagian
merupakan pengurangan
berulang.
b. Guru sangat jarang
menggunakan LCD proyektor
karena sekolah hanya memiliki
1 buah LCD Proyektor
sehingga harus bergantian
dengan guru yang lain. Guru
menambahkan gambar-gambar
pada soal-soal yang diberikan
kepada peserta didik sehingga
dapat memudahkan mereka
untuk menyelesaikan tugas
yang diberikan.
Terdapat seorang siswi yang masih
kesulitan untuk membedakan
antara lambang bilangan 6 dan 9.
Hal tersebut peneliti buktikkan
ketika peneliti meminta siswi
tersebut untuk menuliskan kedua
lambang tersebut di dalam sebuah
kertas.
Hasil observasi yang didapatkan
oleh peneliti ini sesuai dengan hasil
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3

Keterlibatan
Siswa pada
saat

4

Permainan
Tradisional

wawancara yang dilakukan dengan
wali kelas mengenai kesulitan
belajar yang dialami salah satu
siswa di kelas II.
Peran serta
Para peserta sangat berperan aktif
peserta didik
dalam belajar secara berkelompok.
dalam mengikuti
Mereka membagi tugas mereka
pembelajaran
sehingga pekerjaan yang diberikan
matematika.
oleh guru dapat diselesaikan
dengan tepat waktu. Jika ada hal
yang belum mereka ketahui,
mereka akan segera bertanya
kepada guru.
Permainan
Permainan tradisional yang masih
tradisional yang
dimainkan oleh peserta didik
dilakukan oleh
adalah boi-boian, lompat tali, ular
peserta didik pada naga, ular tangga, dan engklek.
saat waktu luang.
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Lampiran 5
Hasil Wawancara Kepada Peserta Didik Kelas II
Di SD Kanisius Jomegatan
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Lampiran 6
Hasil Wawancara Kepada Peserta Didik Kelas II
Di SD Negeri Nyamplung
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Lampiran 7
Hasil Validasi Ahli Permainan Anak / Permainan Tradisional
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Lampiran 8
Hasil Validasi Guru Kelas Bawah / Kelas I SD
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Lampiran 9
Hasil Validasi Pendidikan Matematika
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Lampiran 10
Rekapitulasi Skor Hasil Validasi
Hasil Validasi
No

Validator

1

Skor

Kategori

Ahli Permainan Anak

2,74

Baik

2

Guru SD Kelas I

3,5

Sangat Baik

3

Ahli Pendidikan Matematika

2,9

Baik

Jumlah
Rata-rata
Kategori

9,14
3,05
Sangat Baik
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Lampiran 11
Foto Penelitian
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Lampiran 12
Soal Pretest
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Lampiran 13
Soal Posttest
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Lampiran 14

Rekapitulasi Hasil Pretest – Postest di SD Kanisius Jomegatan
Perbandingan
nilai pretest
dan nilai
postest

Nilai Pretest

Nama
Afika
Lucky
Candra
Ara
Prama
Gibran
Damar
Kinan
Ayu
Hendra
Marvel
Jose
Dida
Olive
Hana
Ovel
Seto
Jalu
Vero

1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0

3
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0

4 5
1 1
0 0
0 1
1 0
0 0
0 1
0 0
1 0
1 1
1 0
1 1
1 1
0 0
1 1
1 0
1 1
0 1
1 1
1 0
Rerata

6
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1

7
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1

8
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1

9 10 Total
1 1
7
0 0
1
1 0
6
1 0
7
0 1
4
0 1
7
1 1
4
0 1
3
1 1
9
1 0
7
1 1
10
1 1
9
0 0
2
0 1
8
0 0
3
1 1
9
1 1
8
1 0
7
0 1
6
6.15

Total
7
3
8
5
6
9
5
9
9
10
9
9
6
8
5
5
7
8
7
7.10

Nilai Postest

10
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
0

9
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1

8
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

7
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1

6
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0

5 4 3
1 1 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
1 0 0
1 1 1
0 0 0
0 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 0
1 1 1
0 0 1
0 0 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
Rerata

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0

Nama
Afika
Lucky
Candra
Ara
Prama
Gibran
Damar
Kinan
Ayu
Hendra
Marvel
Jose
Dida
Olive
Hana
Ovel
Seto
Jalu
Vero
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Lampiran 15
Rekapitulasi Hasil Pretest – Postest di SD Negeri Nyamplung
Perbandingan
nilai pretest
dan nilai
postest

Nilai Pretest

Nama
Ignas
Ilham
Variel
Tiwi
Wida
Radit
Shafa
Ervinda
Tita
Rafa
Naufal
Indah
Falah
Mirza
Disa
Daka
Aviya
Diaz
Zahra

1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

2
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1

3
1
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1

4 5
0 0
1 0
0 1
0 0
1 0
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
0 1
1 0
0 0
1 1
1 0
0 0
1 1
1 1
Rerata

6
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0

7
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1

8
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1

9 10 Total
0 1
5
1 0
7
0 1
4
0 1
3
1 0
6
1 0
6
1 1
8
0 1
6
0 1
7
1 0
8
0 1
6
0 1
5
0 1
3
1 0
6
1 0
5
0 1
6
1 0
6
1 1
10
1 1
9
6.10

Total
10
9
5
5
9
10
8
6
4
9
9
6
9
8
8
3
7
8
9
7.47

Nilai Postest

10
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1

9
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1

8
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1

7
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1

6
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1

5 4 3
1 1 1
1 1 1
1 0 0
0 0 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 0
0 0 0
1 1 1
1 1 1
1 0 1
1 1 1
1 1 1
1 0 0
0 0 1
0 0 1
1 0 1
1 1 1
Rerata

2 1
1 1
1 1
0 1
0 1
1 1
1 1
1 0
1 0
0 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
0 1
1 1
1 1
1 0

Nama
Ignas
Ilham
Variel
Tiwi
Wida
Radit
Shafa
Ervinda
Tita
Rafa
Naufal
Indah
Falah
Mirza
Disa
Daka
Aviya
Diaz
Zahra
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Lampiran 16
Hasil Kuesioner Uji Coba Guru Kelas II di SD Kanisius Jomegatan
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Lampiran 17
Hasil Uji Coba Guru Kelas II di SD Negeri Nyamplung
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Lampiran 18
Hasil Wawancara Uji Coba Guru Kelas II di SD Kanisius Jomegatan
No

Indikator

Jawaban
Buku panduan dapat menarik minat

1.

Harus menarik minat bagi yang
mempergunakannya.

saya untuk membaca dan
menggunakannya dalam memberikan
materi perkalian dan pembagian di
kelas.

2.

3.

4.

Harus memberi motivasi bagi
guru.
Memuat ilustrasi yang menarik
hati bagi yang memanfaatkannya.

Buku panduan dapat memotivasi saya
untuk melaksanakan pembelajaran
matematika sambil bermain.
Ilustrasi yang diberikan sudah jelas.

Mempertimbangkan aspek

Buku panduan sudah menyesuaikan

linguistik sesuai dengan

kebutuhan guru dalam menyampaikan

kemampuan pemakainnya.

materi perkalian dan pembagian,
Permainan tradisional yang dipilih

5.

Harus memiliki hubungan erat
dengan pelajaran.

tidak hanya dapat digunakan dalam
pelajaran matematika saja akan tetapi
juga dapat berkaitan dengan beberapa
pembelajaran lainnya.

6.

Harus dapat menstimulasi dan

Buku panduan dapat merangsang

merangsang aktivitas proses

anak-anak untuk aktif dalam

pembelajaran.

mengikuti pembelajaran matematika.

Harus menghindari konsep 7.

konsep yang samar - samar agar
tidak membingungkan
penggunanya.

Buku panduan sudah sangat jelas.
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Memiliki sudut pandang yang
8.

jelas dan tegas sehingga menjadi
sudut pandang bagi pemakainya.
Harus mampu memberi

9.

pemantapan dan penekanan pada
nilai - nilai anak dan orang
dewasa.

Buku panduan sudah jelas bahwa
penggunanya adalah guru.

Pembelajaran yang digunakan secara
berkelompok dapat meningkatkan
rasa solidaritas antar siswa.
Buku panduan dapat menghargai

Harus mampu menghargai
10.

perbedaan pribadi para
pemakainya.

perbedaan pribadi pengguna dengan
menyesuaikan permainan tradisional
yang dipilih agar dapat dilaksanakan
di halaman yang dimiliki oleh
sekolah.
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Lampiran 19
Hasil Wawancara Uji Coba Guru Kelas II di SD Negeri Nyamplung
No
1.

Indikator

Jawaban

Harus menarik minat bagi yang

Permainan yang digunakan dapat

mempergunakannya.

menarik minat saya karena permainan
tradisional yang dipilih sering sekali
dimainkan oleh peserta didik namun
belum pernah dimanfaatkan untuk
pembelajaran matematika.

2.

Harus memberi motivasi bagi guru.

Buku panduan yang dikembangkan
dapat membuat saya untuk
melaksanakan pembelajaran
matematika dengan asyik karena
peserta didik dapat belajar sambil
bermain.

3.

Memuat ilustrasi yang menarik hati

Ilustrasi yang diberikan dapat

bagi yang memanfaatkannya.

membantu saya dalam melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan
permainan tradisional.

4.

Mempertimbangkan aspek

Permainan tradisional sangat mudah

linguistik sesuai dengan

dilaksanakan di sekolah.

kemampuan pemakainnya.
5.

Harus memiliki hubungan erat

Dalam pelaksanaan pembelajaran

dengan pelajaran.

matematika dengan menggunakan
permainan tradisional, saya dapat
mengaitkan dengan pembelajaran
lainnya seperti pembelajaran IPS,
PPKN, dan PJOK.
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6.

Harus dapat menstimulasi dan

Permainan tradisional yang dipilih

merangsang aktivitas proses

dapat membuat siswa untuk yang

pembelajaran.

malas menjadi aktif karena mereka
bisa belajar sambil bermain.

7.

Harus menghindari konsep -

Konsep yang dibahas sudah jelas

konsep yang samar - samar agar

yaitu membahas mengenai perkalian

tidak membingungkan

dan pembagian.

penggunanya.
8.

Memiliki sudut pandang yang jelas

Buku panduan yang dikembangkan

dan tegas sehingga menjadi sudut

sudah jelas diperuntukkan kepada

pandang bagi pemakainya.

guru dalam memberikan materi
perkalian dan pembagian di kelas.

9.

Harus mampu memberi

Melalui permainan tradisional yang

pemantapan dan penekanan pada

digunakan, dapat meningkatkan rasa

nilai - nilai anak dan orang dewasa.

tanggung jawab kepada peserta didik
dalam mengikuti pembelajaran
dengan menggunakan permainan
tradisional.

10. Harus mampu menghargai

Ukuran buku panduan sangat pas

perbedaan pribadi para

untuk saya baca yang memiliki mata

pemakainya.

minus dan permainan tradisional
yang digunakan sangat mudah
digunakan di lingkungan sekolah.
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Lampiran 20
Hasil Kuesioner Siswa di SD Kanisus Jomegatan
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Lampiran 21
Hasil Kuesioner Siswa di SD Negeri Nyamplung
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Lampiran 22
Surat Izin Penelitian di SD Kanisius Jomegatan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

222

Lampiran 23
Surat Izin Penelitian di SD Negeri Nyamplung
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Lampiran 24
Surat Keterangan Penelitian di SD Kanisius Jomegatan
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Lampiran 25
Surat Keterangan Penelitian di SD Negeri Nyamplung
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Lampiran 26
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Lampiran 27
Produk Buku Panduan
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