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ABSTRAK

PENGEMBANGAN BUKU PANDUAN GURU MENGGUNAKAN PERMAINAN
TRADISIONAL DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA TEMA I KELAS II
SEKOLAH DASAR

Yoanna Eka Yuliana
Universitas Sanata Dharma
2020

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan guru terhadap referensi untuk
mengajarkan materi matematika dengan permainan tradisional berupa buku panduan.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui prosedur pengembangan buku panduan
permainan tradisional dalam pembelajaran matematika; (2) mendeskripsikan kualitas buku
panduan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika tema 1 kelas II SD.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (R&D). Subjek dalam
penelitian ini adalah guru kelas II di SD Negeri Demangan Yogyakarta. Objek penelitian
ini adalah buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika. Data
dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan
kuesioner.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) prosedur penelitian dan
pengembangan buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika
menggunakan langkah ADDIE yaitu Analyze, Design, Development, Implementation,
Evaluation; (2) kualitas buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika tema 1 kelas II SD yang telah divalidasi oleh ahli matematika, ahli permainan,
serta guru sekolah dasar hasilnya adalah sangat tinggi dengan rata-rata skor 3,2 dan
memenuhi sepuluh kriteria buku panduan menurut Greene dan Petty (2008), yaitu (1)
menarik minat bagi yang mempergunakannya, (2) memotivasi bagi yang memakainya, (3)
memuat ilustrasi yang menarik hati, (4) mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan
kemampuan pemakainnya, (5) memiliki hubungan erat dengan pelajaran lainnya, (6)
menstimulasi dan merangsang aktivitas pribadi pemakai; (7) sadar dan tegas menghindari
konsep yang samar-samar, (8) memiliki sudut pandang yang jelas, (9) memberi
pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa, dan (10) menghargai
perbedaan pribadi pemakainya.

Kata kunci: penelitian dan pengembangan, buku panduan, permainan tradisional,
matematika
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF TRADITIONAL GAMES TEACHER’S GUIDEBOOK IN
MATHEMATICS LEARNING THEME I IN GRADE II OF ELEMENTARY SCHOOL
Yoanna Eka Yuliana
Sanata Dharma University
2020
The research backgrounds are the teachers’ needs for referenceto teach
mathematic with traditional games in the from a guidebook . This study aims to: (1)
describes the procedures for developing traditional game manuals in mathematics
learning; (2) describe the quality of traditional game manuals in learning mathematics
theme 1 of grade II in elementary school.
This research is a type of research and development (R&D). The subjects in this
study were the second grade teachers at Yogyakarta Demangan Public Elementary School.
The object of this study was a traditional game guide book in mathematics learning. Data
in this study were collected by using observation, interview, and questionnaire techniques.
The results showed that: (1) the procedure of research and development of
traditional game manuals in mathematics learning using the ADDIE step namely Analyze,
Design, Development, Implementation, Evaluation; (2) the quality of traditional game
manuals in mathematics learning theme 1 of grade II in elementary school has been
validated by mathematic experts, games experts,and teacher of elementary school was very
high with average score of 3.2 and meets the ten criteria of a guidebook according to
Greene and Petty (2008),which namely (1) attracting interest for those who use it, (2 )
motivating those who use it, (3) containing interesting illustrations, (4) considering the
linguistic aspects according to the ability of the user, (5) having a close relationship with
other lessons, (6) stimulating the personal activities of the user; (7) aware and firmly avoid
vague concepts, (8) having a clear point of view, (9) providing reinforcement and
emphasis on the values of children and adults, and (10) respecting the personal differences
of the user.

Keywords: research and development, guidebook, traditional games, mathematics.
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BAB I
PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian yang terdiri dari latar belakang penelitian,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
definisi operasional, dan spesifikasi produk.
A. Latar Belakang Masalah
Winkel (1991: 200) mengemukakan bahwa “proses pembelajaran adalah
suatu aktivitas psikis atau mental yang berlangsung dalam interaksi aktif
dalam lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan,
pemahaman, keterampilan dan nilai sikap”. Menurut Saefuddin dan Ika (2014:
8) mengungkapkan bahwa pembelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan
seseorang secara sadar yang didesain untuk ikut serta dalam interaksi tertentu
dan keadaan tertentu untuk menciptakan perubahan dan pengetahuan baru
yang berdampak positif. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dari
seorang guru untuk membelajarkan siswanya yang menghasilkan perubahanperubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Salah satu
pembelajaran yang masih menjadi perhatian bagi pemerintah di Indonesia
adalah pembelajaran Matematika.
Menurut pendapat Johnson Myklebust (Abdurahman, 2003: 252)
Matematika merupakan bahasa simbolis yang mempunyai fungsi praktis untuk
mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan
fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Menurut Beth dan
Piaget (Runtukahu dan Kandou, 2014: 28) mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan Matematika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan struktur
abstrak dan hubungan antar-struktur tersebut sehingga terorganisasi dengan
baik. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Matematika
merupakan pengetahuan untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan
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keruangan agar terorganisasi dengan baik. Pengalaman belajar Matematika
dapat diperoleh siswa melalui pembelajaran di sekolah. Dalam pembelajaran
di sekolah, guru perlu menggunakan metode untuk membantu siswa
memahami materi yang dipelajari.
Menurut Poerwadarminta (1999: 649), metode secara bahasa berarti cara
yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu tujuan.
Menurut Vera (2012: 126), metode permainan merupakan cara menyajikan
mata pelajaran di luar kelas. Dalam metode ini, para siswa diajak bermain
untuk memperoleh atau menemukan pengertian dan konsep, bagaimana yang
dijelaskan dalam buku pelajaran tertentu. Metode permainan dalam kegiatan
belajar mengajar dapat menanamkan semangat dalam memecahkan masalah.
Selain itu dengan metode permainan dapat membangkitkan minat siswa
terhadap pelajaran yang diajarkan. Salah satu metode permainan yang dapat
digunakan oleh guru dalam pembelajaran Matematika adalah menggunakan
metode permainan tradisional.
Menurut Budhisantoso (Sujarno, 2013: 3), permainan tradisional adalah
permainan yang pada gilirannya membuat anak dapat bersosialisasi dalam
masyarakat dengan baik. Anak dapat belajar norma-norma sosial yang ada
dalam kehidupan bermasyarakat, mengenal nilai-nilai budaya, dan lainnya.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional
merupakan suatu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak
zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan.
Pada permainan tradisional, apabila diamati dari aktivitas yang dilakukan
anak, permainan tradisional mengandung keterampilan dan kecekatan kaki dan
tangannya, menggunakan kekuatan tubuhnya, ketajaman penglihatannya,
kecerdasan pikirannya,

keluwesan gerak tubuhnya, menirukan alam

lingkungannya, memudahkan gerak irama, lagu dan kata-kata yang sesuai
dengan arti dan gerakannya.
Berdasarkan observasi dan wawancara dengan guru kelas II-A, pada
September

2019

diperoleh

hasil

bahwa

guru

telah

melaksanakan

pembelajaran Matematika dengan membuat bahan ajar dan melibatkan
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lingkungan sekitar peserta didik sebagai media pembelajaran. Namun, di
samping hal itu guru masih dominan dengan menggunakan metode ceramah
dan kurang melibatkan siswa. Hal ini membuat siswa terlihat kurang fokus
dan kurang bersemangat ketika menjawab pertanyaan dari guru, dibuktikan
saat mengikuti pelajaran matematika mereka cenderung asyik bermain dan
kerap melamun ketika guru menjelaskan walaupun dalam mengajar guru
sudah mengacu pada kurikulum 2013 yang ditandai dengan adanya 5M yaitu
Mengamati, Menalar, Menanya, Mencoba, dan Mengomunikasikan.
Media pembelajaran Matematika yang digunakan oleh guru kelas II-A
menggunakan buku Tematik, LKS, dan Internet. Menurut guru kelas II-A,
anak-anak sangat menyukai permainan dan sangat antusias saat diajak belajar
berhitung menggunakan media yang konkret seperti daun. Guru kelas II-A
bercerita bahwa beliau pernah mengajak anak-anak bermain permainan
tradisional yaitu ular tangga, boi-boian dan cublak-cublak suweng, namun
tidak digunakan untuk pembelajaran Matematika. Saat peneliti melakukan
wawancara, guru kelas II-A mengakui bahwa beliau membutuhkan adanya
buku panduan sebagai referensi untuk mengajar Matematika dengan cara
yang menyenangkan. Hal itu disebabkan karena minimnya media
pembelajaran tematik yang ada di sekolah serta guru tidak mempunyai
banyak waktu untuk membuat media pembelajaran. Adanya keterbatasan
tersebut membuat guru hanya menggunakan media yang sudah disediakan
oleh sekolah.
Selain observasi dan wawancara dengan guru kelas II-A, peneliti juga
melakukan observasi dan wawancara di kelas II-B. Berdasarkan hasil
observasi dan wawancara dengan guru kelas II-B pada Oktober 2019
diperoleh hasil bahwa guru telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan
Kurikulum 2013. Dalam pembelajaran Matematika, guru menggunakan
media buku tematik dari pemerintah serta buku LKS. Guru bercerita bahwa
dalam mengajar materi Matematika beliau langsung memberikan soal kepada
siswa, menjelaskan sedikit, dan meminta siswa untuk mengerjakannya.
Kemudian guru berkeliling di kelas untuk membimbing siswa yang
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mengalami kesulitan saat mengerjakan soal. Beliau juga mengambil contoh
soal dari buku tematik dan LKS. Guru juga bercerita bahwa anak-anak kelas
II-B sangat senang berhitung dan memiliki motivasi yang tinggi ketika belajar
Matematika.
Berdasarkan hasil wawancara kepada guru kelas II-B guru bercerita bahwa
anak-anak kelas II-B sangat menyukai permainan dan mereka sangat antusias
jika diajak bermain. Hal ini dibuktikan dengan semua anak ikut berpartisipasi
secara aktif jika mereka diajak bermain. Guru juga bercerita bahwa beliau
pernah menggunakan metode permainan tradisional dalam pelajaran
Matematika yaitu menggunakan permainan tradisional pasaran, namun
belum berjalan secara maksimal karena menurut beliau kegiatan dalam
permainan yang beliau ciptakan kurang bervariatif dan masih terkesan
monoton. Guru kelas II-B menambahkan kondisi kelas menjadi tidak
kondusif dibuktikan dengan adanya dua siswa yang bertengkar serta satu
siswa yang menangis di tengah jalannya permainan. Guru kelas II-B bercerita
setelah kejadian tersebut, guru belum menggunakan permainan tradisional
lagi untuk mengajar. Berdasarkan wawancara guru mengakui bahwa beliau
tidak menggunakan media secara konkret dalam mengajar karena
keterbatasan waktu untuk membuat media. Guru memaparkan bahwa buku
panduan dalam pembelajaran matematika dibutuhkan untuk menambah
referensi guru dalam pembelajaran matematika yang menyenangkan, karena
dalam memberikan pembelajaran Matematika kelas II beliau hanya
menggunakan media berupa LKS dan buku Tematik.
Beberapa

penelitian

mengenai

permainan

tradisional

dan

telah

membuktikan bahwa penggunaan metode permainan tradisional dalam
pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran
Matematika. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh
Anggraini (2014) tentang Keefektifan Model Permainan Boi-Boian Terhadap
Hasil Belajar Siswa Kelas I SD. Anggraini (2014) menyatakan bahwa
permainan Boi-boian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain
meningkatkan hasil belajar, permainan Boi-boian dapat memunculkan nilai-
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nilai karakter pada siswa. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil lembar
observasi penilaian 18 nilai-nilai karakter pada siswa.
Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nataliya (2015) tentang Efektivitas
Penggunaan Media Pembelajaran Permainan Tradisional Congklak untuk
Meningkatkan Kemampuan Berhitung pada Siswa Sekolah Dasar. Nataliya
(2015) menyatakan bahwa permainan congklak efektif untuk meningkatkan
kemampuan berhitung siswa SD. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan rata-rata kemampuan berhitung siswa SD setelah diberikan
media pembelajaran permainan tradisional congklak.
Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan Tarmizi (2014),
tentang Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Melalui Permainan
Tradisional Dakon Pada Pembelajaran Matematika di SD. Tarmizi (2014)
menyatakan melalui permainan tradisional dakon kemampuan guru
merencanakan pembelajaran meningkat, melalui permainan tradisional dakon
perasaan senang belajar matematika peserta didik meningkat, melalui
permainan tradisional dakon perhatian belajar matematika peserta didik
meningkat.
Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan Mayasari
(2014), tentang The Use of Creative Traditional Games to Increase the
Children’s Calculation Skills. Mayasari (2014) menyatakan bahwa dengan
menggunakan sebelas permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan
berhitung siswa secara signifikan. Peningkatan sebesar 25,6% pada
kemampuan penjumlahan siswa, 32,7 % pada kemampuan pengurangan,
70,3% pada kemampuan perkalian, dan 119,5% pada kemampuan pembagian.
Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa permainan
tradisional efektif untuk meningkatkan kemampuan berhitung pada siswa.
Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada dua guru kelas II
sekolah

dasar

untuk

mengetahui

analisis

kebutuhan

guru

dalam

menyampaikan materi matematika di kelas.
Berdasarkan kegiatan observasi dan wawancara kepada guru kelas II-A
dan II-B, peneliti memperoleh data bahwa guru membutuhkan buku panduan
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sebagai sumber referensi untuk mengajar materi Matematika. Dalam hal ini
guru membutuhkan buku panduan guru sebagai bahan ajar pelengkap. Guru
juga bercerita bahwa di sekolah belum tersedia buku panduan guru permainan
tradisional untuk mengajar matematika. Oleh karena itu peneliti akan
berupaya untuk mengembangkan bahan ajar berupa buku panduan
menggunakan permainan tradisional dalam pembelajaran Matematika kelas II
tema 1 sub tema 3 dan 4 yang dapat digunakan oleh guru kelas II Sekolah
Dasar. Peneliti mengadopsi konsep tata cara permainan tradisional Congklak,
Boi-boian, Ular tangga, dan Pletokan. Alasan peneliti memilih permainan ini
karena berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa siswa permainan
tersebut disukai anak-anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) di SD
tempat peneliti melakukan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP3). Pada permainan ini anak-anak diajak untuk bermain yang tanpa terasa akan
meningkatkan kemampuan psikomotorik dan memiliki kemampuan dalam
berhitung. Buku panduan ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif
bagi guru dalam memberikan pembelajaran matematika tentang penjumlahan
dan pengurangan dengan menarik dan efektif.

B. Batasan Masalah
Batasan masalah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya
dibatasi pada siswa kelas II tahun ajaran 2019/2020 dengan menggunakan
media berupa buku panduan permainan tradisional yang dimodifikasi pada
mata pelajaran matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 yaitu tentang penjumlahan
dan pengurangan.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan dalam
penelitian pengembangan ini adalah:
1. Bagaimana prosedur pengembangan buku panduan permainan tradisional
dalam pembelajaran matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 kelas II sekolah
dasar ?
2. Bagaimana

kualitas

buku

panduan

permainan

tradisional

dalam

pembelajaran matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 yang dikembangkan
untuk siswa kelas II sekolah dasar ?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah:
1. Untuk prosedur pengembangan buku panduan permainan tradisional
dalam pembelajaran matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 siswa kelas II
sekolah dasar.
2. Untuk mendeskripsikan kualitas buku panduan permainan tradisional
dalam pembelajaran matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 siswa kelas II
sekolah dasar.

E. Manfaat Penelitian
Pentingnya

pengembangan

metode

permainan

tradisional

pada

pembelajaran dapat dilihat baik secara teoritis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis
Secara teoritis memberikan manfaat sebagai salah satu upaya untuk
tercapainya suatu tujuan pembelajaran matematika, sebagai referensi serta
pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian lain yang sejenis,
terkhusus pengembangan buku panduan permainan tradisional.
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2. Manfaat praktis
Sedangkan secara praktis pengembangan media permainan tradisional
dalam pembelajaran dapat dirasakan secara langsung oleh :
1. Para guru
Mendapatkan inspirasi dan referensi baru dalam menyampaikan
materi pembelajaran secara aktif dan kreatif, serta mempermudah guru
untuk mengajarkan materi matematika sehingga dapat membuat atau
mengembangkan sendiri untuk mendukung dalam proses pembelajaran
yang sesuai dengan kondisi siswa.
2. Para siswa
Mendapatkan pengalaman belajar tentang matematika dengan
menggunakan permainan tradisional.
3. Peneliti
Memperoleh pengalaman sebagai bekal pengetahuan untuk mengajar,
serta merefleksikan penelitian pengembangan sebagai sarana untuk
meningkatkan mutu pendidikan.

4. Bagi Sekolah
Mendapatkan wawasan yang luas mengenai pengembangan buku
panduan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika.
5. Bagi Prodi PGSD
Memiliki

pengalaman

dalam

penelitian

kolaboratif

dengan

menggunakan metode research and development yang melibatkan dosen,
mahasiswa, dan SD mitra.

F. Definisi Operasional
1. Buku panduan adalah buku yang berisi informasi yang memuat prinsip,
prosedur, deskripsi materi pokok, model pembelajaran serta petunjuk
untuk melaksanakan atau menjalankan suatu hal.
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2. Permainan tradisional adalah hasil budaya masyarakat pada zaman
dahulu yang telah diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya,
yang dapat membuat anak mampu bersosialisasi dalam masyarakat
dengan baik karena mengandung nilai kemanusiaan yang baik, positif,
dan luhur
3. Matematika

adalah

pengetahuan

yang

membantu

manusia

memecahkan masalah yang bersifat abstrak dan praktis seperti masalah
sosial, ekonomi, dan alam.

G. Spesifikasi Produk yang dikembangkan
Berikut ini spesifikasi produk antara lain:
1. Cover / Sampul buku
Cover depan produk terdiri dari judul pengembangan buku panduan
yaitu buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran
matematika kelas II SD/MI tema 1 sub tema 3 dan 4, nama penulis,
dan gambar anak.
2. Ukuran kertas
Produk dicetak dalam ukuran A5 (14,8 cm x 21 cm). Sampul buku
dicetak dengan kertas ivory230gsm, isi buku panduan dicetak dengan
kertas art paper 150gsm.
3. Format tulisan
Produk ditulis menggunakan theme font “Comic Sans SM” dengan
spasi 1,5 supaya setiap tulisan terlihat dan terbaca dengan jelas.
4. Kata pengantar
Kata pengantar dalam buku panduan ini terdiri atas ucapan syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan tentang isi buku, penjelasan
singkat terkait pembelajaran matematika, serta manfaat buku.
5. Daftar isi
Daftar isi terdiri dari garis besar tentang isi buku panduan beserta
nomor halaman.
6. Komponen buku panduan
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Komponen buku panduan terdiri dari 1) kata pengantar, 2) daftar isi, 3)
pendahuluan, 4) permainan tradisional, 5) bagian permainan 6) materi
yang terkait, 7) langkah permainan, 8) latihan soal, 9) refleksi, 10) soal
tantangan, 11) kunci jawaban, 12) lampiran soal, 13) daftar referensi,
dan 14) biografi penulis
7. Buku panduan memuat gambar yang berkaitan dengan beberapa
langkah-langkah dalam setiap permainan tradisonal.
8. Buku berfungsi sebagai panduan yang dapat digunakan oleh guru
untuk membantu dalam mengajarkan materi penjumlahan dan
pengurangan kelas II sekolah dasar.

14,8 cm

21 cm

Gambar 1.1 Penggunaan gambar dan warna pada cover buku panduan
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BAB II
KAJIAN TEORI

Bab 2 ini berisi landasan teori yang berisi teori-teori yang mendukung,
penelitian yang relevan dan kerangka berpikir serta pertanyaan-pertanyaan
dalam penelitian.
A. Kajian Pustaka
Uraian dalam subbab ini terdiri dari beberapa teori pendukung penelitian.
Peneliti membahas beberapa hal diantaranya adalah buku panduan, permainan
tradisional, pembelajaran matematika, serta siswa kelas II sekolah dasar.
1. Buku Panduan
a) Pengertian Buku
Menurut pendapat Sitepu, (2012: 8) Buku adalah kumpulan kertas
berisi informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid serta bagian
luarnya diberi pelindung terbuat dari kertas tebal, karton, atau bahan lain.
Sedangkan pengertian buku menurut Ensiklopedia Indonesia (1980: 538)
menjelaskan, “Dalam arti luas buku mencakup semua tulisan dan gambar
yang ditulis dan dilukis atas segala macam lembaran papirus, lontar,
perkamen, dan kertas dengan segala bentuknya : berupa gulungan, dilubangi
dan diikat atau dijilid muka dan belakangnya dengan kulit, kain, karton, dan
kayu” (Sitepu, 2012: 12). Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat
Andriese, dkk. (Sitepu, 2012: 13) yang menyatakan bahwa buku merupakan
informasi tercetak di atas kertas yang dijilid menjadi satu kesatuan. Dengan
pengertian yang demikian, buku mempunyai empat sifat pokok, yaitu 1)
berisi informasi, 2) informasi itu ditampilkan dalam wujud cetakan, 3) media
yang dipergunakan adalah kertas, dan 4) lembaran-lembaran kertas itu dijilid
dalam bentuk satu kesatuan.
Berdasarkan pendapat dan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa buku merupakan lembaran kertas yang berisi tulisan yang
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mengandung informasi, tercetak, disusun secara sistematis, dijilid, serta
bagian luarnya diberi pelindung yang terbuat dari kertas tebal, karton, atau
bahan lain.
b) Pengertian Buku Panduan
Menurut permendiknas nomor 2 tahun 2008 (Sitepu, 2012: 17) buku
panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, deskripsi
materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik.
Menurut pendapat Kartz (Saleh dan Sujana, 2009: 80) mengatakan bahwa
buku panduan adalah buku yang berisi berbagai macam informasi mengenai
suatu masalah atau subjek. Buku panduan berisi informasi tentang kegiatan di
komunitas dan materi ajar yang perlu dipahami oleh mentor. Sedangkan
pengertian buku panduan menurut KBBI adalah buku yang berisikan
keterangan dan petunjuk praktis untuk melaksanakan, dan menjalankan
sesuatu hal.
Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) menyatakan bahwa ada sepuluh
kriteria yang terdapat dalam buku panduan. Sepuluh kriteria tersebut adalah
sebagai berikut :
1) Harus menarik minat bagi yang mempergunakannya; buku panduan
harus mempertimbangkan minat para pembacanya. Buku harus
didesain semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membacanya
dan menggunakannya.
2) Harus memberi motivasi bagi guru; buku panduan harus memberikan
motivasi bagi pembacanya. Motivasi yang dimaksud adalah penciptaan
kondisi yang ideal sehingga pembaca ingin, mau dan senang
mengerjakan sesuatu. Buku panduan yang baik adalah buku yang
mampu mempengaruhi pembaca untuk mengerjakan, mempelajari, dan
memahami apa yang diinstruksikan dalam buku panduan.
3) Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang memanfaatkannya; buku
panduan harus mempunyai ilustrasi yang baik, bagus, menarik dan
relevan karena akan memberikan pandangan kepada pembaca agar bisa
memahami isi konten dan instruksi yang dipaparkan.
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4) Mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan
pemakainya; buku panduan hendaknya menggunakan bahasa yang
sesuai dengan kemampuan pembaca di kalangan semua usia. Bahasa
yang digunakan harus sesuai dengan KBBI, bahasa yang padu, efektif,
terhindar

dari

makna

yang

ambigu,

sopan,

menarik,

tidak

membosankan, serta familiar bagi si pembaca.
5) Harus memiliki hubungan erat dengan pelajaran lainnya; buku
panduan tidak hanya menjelaskan tentang satu mata pelajaran saja,
melainkan mata pelajaran yang lainnya.
6) Harus

dapat

menstimulasi

dan

merangsang

aktivitas

proses

pembelajaran; buku panduan harus memberikan stimulus yang
menantang dan mengaktifkan aktivitas pembelajaran.
7) Harus menghindari konsep-konsep yang samar-samar agar tidak
membingungkan

penggunanya;

buku

panduan

hendaknya

menggunakan konsep yang jelas dan mudah untuk dipahami.
8) Memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga menjadi sudut
pandang bagi pemakainya; buku panduan harus mempunyai landasan,
prinsip, dan sudut pandang tertentu yang melandasi buku panduan
secara keseluruhan. Buku panduan terlihat jelas buku ditujukan kepada
siapa.
9) Harus mampu memberi pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai
anak dan orang dewasa; buku panduan yang baik adalah buku yang
berusaha untuk memantapkan nilai-nilai yang berlak di masyarakat.
10) Harus mampu menghargai perbedaan pribadi para pemakainya; buku
panduan yang baik dan benar adalah buku yang menglobalisasikan
tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sosial budaya yang ada.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka peneliti menyimpulkan
bahwa buku panduan merupakan buku yang berisi informasi yang memuat
prinsip, prosedur, deskripsi materi pokok, model pembelajaran serta
petunjuk untuk melaksanakan atau menjalankan suatu hal. Peneliti akan
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menggunakan sepuluh kriteria buku panduan yang berkualitas yang
dirumuskan oleh Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45) sebagai pedoman
dalam pengembangan produk buku panduan permainan tradisional dalam
pembelajaran matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 kelas II sekolah dasar.
2. Permainan Tradisional
a) Pengertian Permainan Tradisional
Menurut pendapat Budhisantoso (Sujarno, 2011: 3) mengatakan bahwa
permainan tradisional adalah permainan yang pada gilirannya membuat
anak dapat bersosialisasi dalam masyarakat dengan baik. Anak dapat
belajar norma-norma sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat,
mengenal nilai-nilai budaya, dan lainnya. Sedangkan menurut pendapat
Yunus (Mulyani, 2016: 46) menyatakan bahwa permainan tradisional
adalah suatu hasil budaya masyarakat, yang berasal dari zaman yang
sangat tua, yang telah tumbuh dan hidup hingga sekarang, dengan
masyarakat pendukungnya yang terdiri atas tua muda, laki-laki perempuan,
kaya miskin, rakyat bangsawan, dengan tiada bedanya. Sejalan dengan
pendapat Iswinarti (Tim PlayPlus Indonesia, 2016) mengatakan bahwa
permainan tradisonal merupakan permainan yang telah diturunkan dari
satu generasi ke generasi berikutnya, yang mengandung nilai-nilai
kemanusiaan yang baik, positif, luhur, dan tidak merupakan hasil
industrialisasi.
Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka peneliti
menyimpulkan bahwa permainan tradisional merupakan hasil budaya
masyarakat pada zaman dahulu yang telah diturunkan dari satu generasi ke
generasi berikutnya, yang dapat membuat anak mampu bersosialisasi
dalam masyarakat dengan baik karena mengandung nilai kemanusiaan
yang baik, positif, dan luhur.
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b) Jenis Permainan Tradisional yang digunakan
Berikut merupakan permainan tradisional yang digunakan oleh peneliti
dalam pengembangan buku panduan matematika kelas II tema 1 sub tema
3 dan 4.
1) Congklak / Dakon
Penjelasan dari permainan Congklak menurut pendapat Sujarno, (2013:
120-122) adalah sebagai berikut :
a) Asal Usul Permainan
Permainan dakon ini menurut latar belakangnya merupakan permainan
anak-anak di waktu senggang. Latar belakang sosial budaya permainan ini
tidak membedakan golongan. Siapa pun boleh bermain asal ada
pasangannya. Permainan ini dilakukan selalu dengan berpasangan, dan
permainan ini membutuhkan kesabaran serta ketelitian / ketelatenan.
b) Waktu, Tempat, dan Peserta Permainan
Permainan ini dapat dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah,
pada waktu pagi, siang, atau sore hari, bergantung waktu senggang anakanak. Permainan ini umumnya dilakukan oleh anak-anak berumur 6
hingga 15 tahun.
c) Peralatan Permainan
Permainan dakon tidak banyak membutuhkan peralatan khusus.
Permainan ini dapat pula dilakukan di tanah dengan cara membuat lubang
atau “wokan” ( kerukan sedalam ± 3 cm ) atau dapat pula menggunakan
alat permainan dakon yang dijual di toko-toko permainan anak-anak.
Selanjutnya alat yang digunakan adalah kerikil atau “kecik” (biji buah
sawo yang sudah tua). Dalam permainan dakon, tidak diiringi lagu atau
musik. Kadang-kadang anak-anak berbincang-bincang dengan lawan
mainnya. Dalam permainan ini yang dinyatakan kalah adalah lubang yang
sedikit keciknya daripada lawannya.
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d) Fungsi permainan
Dakon adalah permainan anak perempuan, meskipun demikian bukan
berarti anak laki-laki tidak diperbolehkan untuk memainkan permainan
ini. Dalam kehidupan anak-anak permainan ini tidak hanya sekedar
sebagai hiburan, tetapi juga sekaligus untuk melatih kecerdasan.
e) Langkah permainan sebelum dimodifikasi :
Permainan ini merupakan permainan yang menitikberatkan pada
penguasaan berhitung (Kurniati, 2016: 93). Jalannya permainan dakon
adalah sebagai berikut :
(1) Anak-anak mempersiapkan congklak dengan cara menyimpan biji/
batu di setiap kubangan sebanyak 7 buah.
(2) Setelah semuanya siap, anak-anak secara bersamaan memainkan
congklak sesuai dengan jumlah batu yang dimiliki.
(3) Pemain yang pertama kali berhenti, maka dia akan dikatakan lasut
(berhenti) dan dia harus menghentikan permainannya dan
menunggu giliran pemain lainnya untuk bermain congklak.
(4) Permainan

ini

dilanjutkan

secara

terus

menerus

dengan

memindahkan satu batu ke batu lainnya. Setiap kubangan hanya
boleh diisi satu batu.
(5) Permainan ini akan berhenti apabila batu/biji yang ada di arena
kubangan telah habis disimpan di gunung. Gunung tersebut
merupakan base camp tempat menyimpan batu peserta.
(6) Mereka yang memiliki jumlah batu terbanyak dinyatakan sebagai
pemenang.
f) Langkah permainan setelah dimodifikasi :
(1) Permainan ini dilakukan secara berpasangan.
(2) Guru meminta siswa untuk mencari pasangan bermain. Setiap
pasang akan mendapatkan 1 papan congklak.
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(3) Dalam permainan, setiap siswa mempunyai biji congklak yang
telah dimodifikasi menjadi batu congklak dengan 3 warna yang
berbeda yaitu hijau, biru, dan merah.
(4) Batu yang berwarna hijau menunjukkan satuan, batu berwarna biru
menunjukkan puluhan dan batu berwarna merah menunjukkan
ratusan.
(5) Setiap siswa akan diberi kartu soal tentang penjumlahan dan soal
pengurangan dengan cara panjang.
(6) Setiap anak harus mengerjakan soal tersebut dengan bantuan papan
congklak yang areanya telah dibagi 2 dengan area lawan.
(7) Siswa harus melakukan penjumlahan dengan cara panjang.
Misalnya : 283 + 57 . Siswa harus mengambil 2 batu yang
berwarna merah, 8 batu yang berwarna biru, dan 3 batu yang
berwarna hijau masing-masing dimasukkan dalam 3 cekungan yang
sejajar. Siswa harus mengambil 5 batu yang berwarna biru, dan 7
batu yang berwarna hijau yang diletakkan dibawah cekungan yang
pertama secara sejajar (sesuai dengan warnanya).
(8) Siswa harus melakukan pengurangan dengan cara panjang.
Misalnya : 147 – 23 Siswa harus mengambil 1 batu yang berwarna
merah, 4 batu yang berwarna biru, dan 7 batu yang berwarna hijau
masing-masing dimasukkan dalam 3 cekungan yang sejajar. Siswa
harus mengambil 2 batu yang berwarna biru, dan 3 batu yang
berwarna hijau yang diletakkan dibawah cekungan yang pertama
secara sejajar (sesuai dengan warnanya). Kemudian perhatikan batu
yang disusun sebagai pengurang (2 batu biru dan 3 batu hijau).
Kemudian ambil batu di baris atas sesuai dengan jumlah dan warna
batu Jadi berdasarkan soal, siswa harus mengambil 2 batu biru dan
3 batu hijau dari bilangan yang dikurangi. Hingga pada akhirnya
akan bersisa 1 batu merah, 2 biru dan 4 hijau atau dibaca bilangan
124.
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(9) Dalam meletakkan batu juga harus runtut dari kiri ke kanan, dari
merah-biru-hijau.
(10) Siswa menghitung dengan cara menjumlahkan batu dengan warna
yang sama. Jika dalam menjumlahkan 2 bilangan menghasilkan 10
satuan (batu warna hijau), maka batu tersebut harus ditukar dengan
1 batu puluhan (batu warna biru) yang diletakkan dalam cekungan
untuk batu puluhan. Jika dalam menjumlahkan 2 bilangan
menghasilkan 10 puluhan (batu warna biru) maka batu tersebut
harus ditukar dengan 1 batu ratusan (batu warna merah) yang
diletakkan dalam cekungan untuk batu ratusan.
(11) Kartu soal yang diberikan terdapat kunci jawaban dibalik kartu
untuk memeriksa jawaban siswa (auto-correction).
(12) Siswa yang selesai lebih cepat dari lawannya dan jawabannya
tepat adalah pemenangnya.

2) Boi-boian
Penjelasan dari permainan Boi-boian menurut Mulyani, (2016: 96-101)
adalah sebagai berikut:
a) Pengertian Boi-boian
Permainan Boi-boian merupakan permainan tradisional yang
berasal dari provinsi Jawa Barat. Permainan ini biasa dimainkan oleh
anak laki-laki, tetapi anak perempuan juga ada yang ikut bermain.
Sebenarnya, permainan ini mempunyai nama yang berbeda di setiap
daerah. Misalnya di daerah Pati Jawa Tengah, permainan ini dikenal
dengan nama “geprek kempung”. Di daerah Sunda, ada yang
menyebutnya “boy-boyan”, ada juga yang menyebutnya “bebencaran”,
dan di daerah lain permainan ini dikenal dengan nama “gebokan”.
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b) Alat dan bahan, tempat bermain serta pemain
Alat dan bahan yang digunakan dalam permainan ini meliputi : 1)
pecahan genting atau gerabah, potongan kayu, dan sebagainya. Namun,
biasanya anak-anak lebih suka menggunakan pecahan genting karena
mudah ditemukan, 2) Bola plastik atau bola tenis, jika tidak ada anakanak membuat bola sendiri dari gulungan kertas, kemudian diikat
dengan karet.
Permainan ini membutuhkan tempat yang luas, karena anak akan
berlari, melompat, dan aktivitas fisik lainnya. Permainan ini cocok
dimainkan di lapangan atau halaman rumah. Tidak ada aturan khusus
dalam jumlah pemain. Namun biasanya permainan in dibagi ke dalam
dua kelompok, setiap kelompok berjumlah 5-10 orang, atau sesuai
dengan kesepakatan bersama.
c) Manfaat
Permainan ini bisa melatih kecerdasan dan strategi anak-anak,
bagaimana anak harus berpikir untuk menyusun kembali pecahan
genting, tanpa terkena bola dari kelompok penjaga. Begitu pun
sebaliknya, anak yang menjadi kelompok penjaga harus berpikir agar
bola mengenai kelompok pelempar. Strategi dan kerja sama tim sangat
dibutuhkan dalam permainan ini.
Kemampuan fisik dilatih dalam permainan ini. Anak harus berlari,
meloncat, tengkurap, dan sebagainya, untuk menghindar dari kelompok
lawan. Layaknya permainan tradisional yang lainnya, boy-boyan juga
ada kelompok yang menang dan kalah. Hal ini membuat anak harus
bersikap sportif dan bisa menerima apabila kelompoknya kalah.
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d) Langkah permainan sebelum dimodifikasi :
(1) Permainan dimulai dengan melakukan hompimpa, yang kalah
akan menyusun pecahan genting, yang menang sebagai
pelempar bola dengan jarak 3 m atau disesuaikan dengan
kesepakatan bersama.
(2) Satu per satu anggota dari tim pelempar harus melempar
pecahan genting itu hingga roboh.
(3) Jika sudah roboh, pihak penjaga (kalah) harus mengejar pihak
yang pelempar (menang), kelompok pelempar harus menata
kembali pecahan genting yang telah mereka robohkan.
(4) Permainan selesai jika pelempar berhasil menyusun kembali
pecahan genting tersebut secara utuh kembali, dan berhasil
menghindari lemparan bola dari penjaga.
e) Langkah permainan setelah dimodifikasi :
(1) Guru menyiapkan kepingan kayu sebanyak jumlah tim pemain.
Tiap kepingan kayu yang ditumpuk berisi kepingan soal dan
kepingan jawaban (banyaknya kepingan kayu soal dan jawaban
ditentukan oleh jumlah anggota dalam satu tim)
(2) Guru menyiapkan 1 bola kasti, atau bola yang dapat dibuat dari
kertas yang diremas dan dibulatkan kemudian dibalut dengan
selotip.
(3) Guru membagi siswa menjadi dua kelompok, yaitu tim bermain
dan tim berjaga. Setiap tim terdiri atas 6-15 anak (bergantung
pada jumlah peserta didik yang terdapat dalam kelas). Penentuan
tim pemain dan tim penjaga ditentukan dengan melakukan suit.
Lalu masing-masing anggota tim berhitung untuk menentukan
urutan untuk melempar bola saat menjadi tim bermain.
(4) Permainan dimulai dengan menggulirkan bola kertas oleh tim
bermain ke arah menara kayu hingga berantakan.
(5) Dalam percobaan melempar bola, setiap anggota harus
melempar bola 1x. Namun, tim hanya mempunyai 3x
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kesempatan lemparan, jika pada lemparan ke-4 tidak terkena
menara kayu maka posisi tim ditukar.
(6) Saat lemparan tim pemain dapat merobohkan menara kayu,
maka tim penjaga harus menata kembali menara kayu yang
roboh.
(7) Sementara tim pemain harus bersembunyi di area sekolah yang
telah ditentukan.
(8) Tim penjaga bekerja sama untuk menyusun menara secara
berurutan dari bawah yaitu soal - jawaban - soal – jawaban
(9) Dalam permainan ini pengendali kesalahan terdapat pada warna
pada salah satu sisi keping kayu, jika soal dan jawaban tersusun
dengan tepat maka warna sisi keping kayu soal dan warna sisi
keping kayu jawaban akan sama.
(10) Setelah selesai menyusun menara, tim penjaga harus mencari
anggota tim pemain, dengan menyebutkan nama tim pemain
yang telah ditemukan.
(11) Guru memeriksa jawaban dari tim penjaga
(12) Jika tim penjaga berhasil untuk menyusun keping kayu dengan
tepat, maka akan mendapatkan poin sejumlah anggota dalam
tim.
(13) Pemenang dalam permainan ditentukan dengan jumlah
terbanyak poin yang dikumpulkan masing-masing tim.

3)

Ular Tangga
Permainan ular tangga merupakan permainan yang dikenal di
seluruh nusantara, permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan
oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak
kecil dan beberapa kota digambar sejumlah “tangga atau ular” yang
menghubungkannya dengan kotak lain. Permainan ini menggunakan
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tiga peralatan, yaitu dadu bidak, dan papan ular tangga (Askalin, 2003:
25).
a) Langkah permainan ular tangga adalah sebagai berikut :
1) Menentukan siapa yang akan bermain terlebih dahulu
2) Setiap pemain memilih gacuk/karakter yang berbeda warna
dengan lawannya.
3) Pemain yang mendapatkan giliran pertama, mengocok dadu
dan bergeraklah sesuai dengan jumlah mata dadu yang muncul.
4) Jika berhenti pada kotak yang terdapat tangga, maka
permainan memungkinkan untuk mengikuti tangga naik ke
kotak yang lebih tinggi.
5) Gacuk yang berhenti pada gambar ular harus turun sesuai
gambar ular tersebut.
6) Ambil giliran tambahan jika mendapat dadu yang berjumlah 6.
Pemain akan berjalan 2 kali jika mendapatkan mata dadu yang
berjumlah 6.
7) Untuk memenangkan permainan, berhenti pada kotak finish
atau kotak nomor 100. Akan tetapi jika pemain tersebut berada
pada kotak nomor 99 dan mengambil giliran melempar dadu
dan keluar mata dadu 4, maka pemain tersebut harus berjalan 4
kali, maju ke nomor 100 dan berjalan mundur 3 kali ke nomor
99, 98, dan berhenti di nomor 97.
b) Langkah permainan yang telah dimodifikasi :
(1) Siswa dibagi kedalam kelompok, masing-masing kelompok
terdiri dari 4 siswa
(2) Setiap kelompok mendapatkan satu set permainan ular tangga
beserta kartu soal dan kartu jawaban.
(3) Masing-masing kartu terdapat nomor, nomor soal dalam kartu
disesuaikan dengan nomor jawaban dalam kartu.
(4) Guru menjelaskan tentang aturan permainan sebagai berikut :
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a) Siswa diminta untuk mempersiapkan lembar kertas ular
tangga, gacuk, serta kartu biru (soal) dan kartu kuning
(jawaban).
b) Di dalam kelompok siswa berdiskusi untuk menentukan
ketua kelompoknya.
c) Untuk menentukan urutan bermain, tiap anggota dalam
kelompok harus melakukan “hom pim pa”
d) Siswa mengocok dadu sesuai dengan urutan yang
diperoleh dalam kelompok
e) Siswa bermain permainan ular tangga seperti biasanya,
namun jika gacuk yang dijalankan berhenti di atas gambar
karakter kartun, maka siswa tersebut harus mengambil
kartu soal, dan menjawab soal tersebut. Sementara siswa
lainnya mencocokkan jawaban dengan melihat kartu
jawaban yang sesuai dengan nomor soal yang dikerjakan.
f)

Jika jawaban benar, maka pemain akan mendapatkan 1
poin dan berhak mengocok dadu 1x lagi.

g) Jika jawaban salah, maka pemain tidak mendapatkan poin
dan tidak mendapatkan kesempatan mengocok dadu 1x
lagi.
h) Dalam permainan ini, ketua kelompok bertugas untuk
mecatat skor yang diperoleh masing-masing anggotanya
termasuk mencatat skor yang ia peroleh.
i)

Setelah permainan selesai yang ditandai semua anggota
telah mencapai finish, maka hasil perolehan skor yang
telah dicatat oleh masing-masing ketua kelompok dapat
ditukarkan dengan permen dengan jumlah yang sesuai
dengan perolehan skor masing-masing kelompok.
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4) Pletokan (Senapan Bambu)
Penjelasan permainan tradisional Pletokan menurut Mulyani, (2016:
117-120) adalah sebagai berikut :
a) Pengertian Pletokan
Pletokan adalah sebuah nama senjata mainan yang terbuat dari
bambu, dan pelurunya terbuat dari dari kertas yang dibasahi atau bijibijian. Permainan ini merupakan permainan khas masyarakat Betawi.
Di Sunda, pletokan disebut “bebeletokan” sedangkan di Probolinggo
dan Madura, mereka menyebutnya dengan “tor cetoran”. Biasanya
pletokan dimainkan oleh anak laki-laki berumur 6-13 tahun. Mereka
seolah-olah sedang menjadi orang yang berada dalam pertempuran,
dan terkadang, mereka memainkan permainan ini untuk menirukan
adegan film. Dengan peluru yang terbuat dari benda yang tidak
berbahaya, membuat permainan ini sangat aman dan bahkan dapat
dikatakan gratis, karena terbuat dari bambu.
b) Alat dan bahan
Alat yang digunakan dalam permainan ini yaitu: 1) bambu tua dan
kuat, panjang 30-40 cm dengan diameter 1-1,5 cm, 2) kertas yang
dibasahi lalu dibentuk bulat atau biji-bijian kecil. Permainan ini
membutuhkan tempat yang luas dan lebih menarik jika terdapat
pepohonan atau bangunan untuk bersembunyi. Permainan ini identik
dengan anak laki-laki dan peperangan. Tidak ada aturan baku dalam
permainan ini. Namun, biasanya terbagi ke dalam dua kelompok yang
saling “berperang”. Adapun jumlah kelompoknya berkisar 2-5 orang
atau sesuai dengan kesepakatan.
c) Manfaat permainan Pletokan
Manfaat dari permainan pletokan sendiri adalah untuk melatih
keterampilan fisik anak. Anak berlari ke sana kemari, menghindar dari
peluru lawan, bersembunyi, tiarap, meloncat, dan lainnya. Selain itu,
permainan ini juga melatih kreativitas anak dalam memanfaatkan benda
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yang ada di sekitar. Mereka berimajinasi layaknya seorang polisi atau
tentara ketika menumpas kejahatan. Rasa pertemanan dan kerja sama
tim juga dituntut dalam permainan ini. Anak dilatih untuk berani
mengambil keputusan, kapan ia harus bersembunyi dari serangan
musuh, kapan ia harus balik menyerang, dan kapan berdiam diri untuk
sembunyi mengecoh musuh. Anak-anak juga dilatih untuk menaati
aturan yang sudah disepakati bersama.
d) Cara bermain
Jika alat bermain berhasil dibuat, maka saatnya bermain. Senapan
ambu biasanya dimainkan oleh beberapa orang, biasanya beregu
ataupun sendiri-sendiri seolah-olah terjadi peperangan. Umumnya,
permainan ini dimainkan oleh anak laki-laki, tetapi tidak jarang anak
perempuan pun ikut bermain.
Jarak tembak harus dijaga agar tidak terlalu dekat. Meski hanya
senapan mainan, jika ditembakkan beberapa cm dari badan, efeknya
cukup sakit. Untuk keamanan, dalam permainan ini dianjurkan peluru
terbuat dari kertas yang dibasahi. Ini untuk mengurangi rasa saki ketika
terkena peluru. Apabila menggunakan biji-bijian, efek sakitnya akan
lebih terasa. Lebih baik permainan ini juga diawasi oleh orang dewasa.
e) Langkah Permainan yang telah dimodifikasi
1. Siswa dibagi kedalam kelompok, masing-masing kelompok
terdiri dari 6 siswa.
2. Setiap kelompok mendapatkan 1 buah pletokan, peluru dari
kertas.
3. Guru menjelaskan tentang aturan permainan sebagai berikut :
a) Permainan dilakukan secara bergantian antar kelompok
b) Setiap siswa dalam kelompok mendapatkan kesempatan 1x
untuk menembak gelas plastik yang berisi kartu soal.
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c) Di dalam kelompok siswa harus bisa menjatuhkan gelasgelas plastik yang telah disusun
d) Setelah gelas dapat dijatuhkan oleh kelompok, maka
kelompok lain harus mengerjakan soal-soal dalam gelas
yang terjatuh tersebut.
e) Jika dalam satu kelompok hanya bisa menjatuhkan 2 gelas
plastik, maka kelompok lain hanya akan mengerjakan 2 soal
tersebut.
f) Permainan dilakukan secara bergantian tiap kelompok
g) Selama kelompok satu bermain, kelompok yang lainnya
diminta untuk memperhatikan dan menyimak kejujuran
kelompok yang sedang bermain.
h) Jika berganti kelompok yang bermain, maka bergantian
kelompok tersebut akan memperhatikan kelompok lain yang
sedang bermain.
4. Setelah semua kelompok selesai menembak, tiap kelompok akan
mendapatkan lembar kerja untuk mengerjakan soal-soal dalam
botol plastik yang diperoleh dari kelompok lain.
5. Jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan soal secara
bersamaan.
6. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan soal, hasil
pekerjaan kelompok akan ditukar dengan kelompok lainnya.
7. Kelompok bertugas untuk memeriksa jawaban kelompok
lainnya yang dinilai dengan melihat jawaban balik tutup botol
yang mempunyai nomor sesuai dengan nomor soal yang
dikerjakan oleh kelompok tersebut.
8. Tiap jawaban yang benar akan mendapatkan 1 poin, dan
jawaban yang salah tidak akan mendapatkan poin
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3. Matematika
a) Pengertian Matematika
Pengertian matematika menurut Beth dan Piaget pada 1956
(Runtukahu dan Kandou, 2014: 28) mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan matematika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan sktruktur
abstrak dan hubungan antar-struktur tersebut sehingga terorganisasi
dengan baik. Sementara menurut pendapat Kline pada 1972 (Runtukahu
dan Kandou, 2014: 28) lebih cenderung mengatakan bahwa matematika
adalah pengetahuan yang tidak berdiri sendiri, tetapi dapat membantu
manusia untuk memahami dan memecahkan permasalahan sosial,
ekonomi, dan alam. Di pihak lain, Reys dkk pada 2002 (Runtukahu dan
Kandou, 2014: 28-29) mengatakan bahwa matematika adalah studi tentang
pola dan hubungan, cara berpikir dengan strategi organisasi, analisis dan
sintesis, seni, bahasa, dan alat untuk memecahkan masalah-masalah
abstrak dan praktis.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat dilihat bahwa pendapat
Beth dan Piaget tentang pengertian matematika hanya mengacu pada
hubungan antar struktur. Sementara pendapat Kline tentang pengertian
matematika mengacu pada pemecahan permasalahan sosial, ekonomi, dan
alam. Pendapat Kline diperkuat dengan pendapat Reys dkk, yang mengacu
pada pemecahan masalah-masalah abstrak dan praktis. Keduanya samasama membahas tentang pengetahuan untuk memecahkan masalah.
Berdasarkan pendapat beberapa ahli terkait pengertian matematika,
peneliti menyimpulkan bahwa matematika adalah pengetahuan yang
membantu manusia memecahkan masalah yang bersifat abstrak

dan

praktis seperti masalah sosial, ekonomi, dan alam.
b) Teori Belajar Matematika
Dienes, (Runtukahu dan Kandou, 2014: 70) berpendapat bahwa pada
dasarnya matematika dipandang sebagai studi tentang struktur, keterkaitan
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antara struktur dan mengategorikan hubungan-hubungan antara berbagai
struktur. Tiap konsep atau prinsip matematika yang diajarkan dalam
bentuk konkret akan lebih mudah dipahami anak. Proses belajar dapat
ditingkatkan dengan bermain.
Dienes, (Runtukahu dan Kandou, 2014: 71-72) mengemukakan
konsep-konsep matematika akan berhasil dipelajari melalui enam tahap
bermain sebagai berikut :
1) Permainan bebas (free play)
Permainan bebas adalah tahap belajar konsep melalui kegiatan yang
tidak terstruktur dan tidak terarah. Kegiatannya antara lain mengadakan
percobaan dan memanipulasi benda atau objek yang dipelajarinya. Dalam
tahap ini mereka mulai belajar struktur mental dan struktur sikap dalam
mempersiapkan diri memahami konsep-konsep matematika.
2) Permainan yang disertai aturan (games)
Dalam tahap ini, anak-anak dihadapkan dengan alat peraga yang
membantu mereka mempelajari konsep abstrak.
3) Permainan persamaan sifat
Pada

tahap

menemukan

ini,

anak-anak

sifat-sifat

diarahkan

kesamaan

dari

pada

kegiatan-kegiatan

permainan.

Guru

perlu

mengarahkan dengan mengadakan latihan mencari kesamaan sifat dan
mentranslasikan kesamaan struktur dari bentuk permainan lain.
4) Representasi
Tahap representasi merupakan tahap menentukan kesamaan sifat dari
beberapa situasi yang sejenis. Anak menentukan representasi berdasarkan
konsep-konsep tertentu setelah berhasil menyimpulkan kesamaan sifat
yang terdapat pada situasi-situasi tertentu. Representasi yang dibuat
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dengan cara ini bersifat abstrak. Hal ini mengarah pada struktur
matematika yang sifatnya abstrak.
5) Simbolisasi
Tahap simbolisasi termasuk tahap belajar konsep yang membutuhkan
kemampuan

merumuskan

representasi

setiap

konsep

dengan

menggunakan simbol matematika atau perumusan verbal. Namun,
disarankan agar jangan terlalu cepat memperkenalkan simbol-simbol
matematika, karena simbol-simbol berfungsi sebagai manipulasi aturan
dan bukan sebagai alat bantu untuk berpikir.
6) Formalisasi
Tahap formalisasi adalah tahap terakhir dalam belajar konsep suatu
konsep termasuk konsep matematika. Generalisasi menurus Dienes adalah
proses mengembangkan suatu kelas konsep pada situasi baru. Pada tahap
ini, anak-anak dituntut untuk memperhatikan sifat-sifat konsep dalam
merumuskan sifat-sifat konsep baru.
c) Cara mengkonstruksikan Pengetahuan Matematika
Skemp pada 1986 (dalam Runtukahu dan Kandou, 2014: 75-76)
mengemukakan

tiga

cara

untuk

mengkonstruksikan

pengetahuan

matematika. Konstruksi berarti kombinasi dari membangun dan menilai
pengetahuan yang dipelajari. Ketiga cara Skemp sebagai berikut :
1. Membangun struktur matematika langsung dari pengalaman. Anak
masuk sekolah bukan dengan hampa matematika, melainkan datang
dengan pengetahuan matematika yang diperoleh dari belajar tidak
formal. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan kegiatan-kegiatan yang
dapat membantu mereka mengorganisasi dan mengembangkan
pengetahuan matematika yang tidak formal tersebut. Dalam hal ini,
mereka dibantu untuk membangun struktur pengetahuan matematika
dan mengoreksi model matematika yang dibentuk mereka.
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2. Sosial. Cara sosial menyangkut berbagai pengetahuan melalui
berdiskusi. Anak berkesulitan belajar matematika pada umumnya
kesulitan dalam bahasa tetapi mereka dapat belajar bersama-sama
teman-temannya yang dapat membantu mereka. Skemp juga
menganjurkan belajar matematika melalui bermain.
3. Meningkatkan pengetahuan yang ada menjadi pengetahuan baru.
Dalam konteks matematika, kreativitas berarti kreatif mental dengan
menggunakan pengetahuan baru. Oleh sebab itu, guru perlu
menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang membuat anak
senang belajar matematika.
Berdasarkan

cara-cara

tersebut,

peneliti

memutuskan

untuk

memperhatikan ketiga cara tersebut untuk membangun pengetahuan
matematika anak melalui permainan tradisional.
d) Tema 1 Sub tema 3 dan 4
Dikarenakan dalam penelitian ini dibatasi oleh mata pelajaran
matematika, maka peneliti hanya menyajikan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar yang harus dicapai siswa dalam mata pelajaran
matematika kelas II tema 1 sub tema 3 dan 4 sebagai berikut:
KI
1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang
dianutnya.
2. Menunjukkan
perilaku
jujur, disiplin, santun, percaya diri,
peduli, dan bertanggung jawab
dalam
berinteraksi
dengan
keluarga, teman, guru, tetangga,
dan negara.
3. Memahami pengetahuan faktual, 3.3
konseptual,
prosedural,
dan
metakognitif pada tingkat dasar
dengan cara mengamati, menanya,
dan mencoba berdasarkan rasa
ingin tahu tentang dirinya,

KD

Menjelaskan
penjumlahan
bilangan yang
cacah sampai
kehidupan
mengaitkan
pengurangan

dan
melakukan
dan pengurangan
melibatkan bilangan
dengan 999 dalam
sehari-hari
serta
penjumlahan dan
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4

makhluk ciptaan Tuhan dan
kegiatannya, serta benda-benda
yang dijumpainya di rumah, di
sekolah, dan tempat bermain.
Menunjukkan
keterampilan 4.3 Menyelesaikan
masalah
berpikir dan bertindak kreatif,
penjumlahan dan pengurangan
produktif,
kritis,
mandiri,
bilangan yang melibatkan bilangan
kolaboratif, dan komunikatif.
999 dalam kehidupan sehari-hari
Dalam
bahasa
yang
jelas,
serta mengaitkan penjumlahan dan
sistematis, logis dan kritis dalam
pengurangan.
karya yang estetis dalam gerakan
yang mencerminkan anak sehat
dan tindakan yang mencerminkan
perilaku anak sesuai dengan tahap
perkembangannya.

4. Siswa kelas II sekolah dasar
Secara umum siswa kelas II sekolah dasar berusia mulai dari 8 tahun
atau minimal 7 tahun. Pada usia ini menurut Piaget (Theodora, 2013: 229230) anak-anak termasuk dalam tahap operasional konkret anak akan
memiliki karakteristik sebagai berikut :
1) Anak melanjutkan pembelajaran melalui berbagai pengalaman dengan
objek nyata, serta mampu berpikir.
2) Anak mulai memahami konservasi massa, angka, area kuantitas,
volume dan berat.
3) Anak-anak menyadari bahwa beberapa hal tidak selalu tampak
sebagaimana adanya. Bagaimanapun juga, mereka tetap membutuhkan
situasi yang nyata untuk membantu mereka berpikir secara konseptual;
mereka juga mengalami kesulitan besar untuk berpikir secara abstrak.
4) Mereka memiliki kecenderungan untuk mencoba mencocokkan ide-ide
tertentu ke dalam cara berpikir yang lain.
5) Mereka akan menggunakan simbol-simbol dalam menulis, membaca,
notasi musik, menggambar, matematika, bahkan menari, apabila
mereka dikenalkan pada hal-hal tersebut.
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6) Mereka dapat menyadari beberapa fitur benda pada saat yang sama
ketika mereka sedang mengklasifikasi. Hal ini menandakan bahwa
mereka tidak lagi berkonsentrasi pada satu hal saja dalam waktu yang
sama.
7) Mereka dapat menikmati berbagai macam permainan dan menikmati
aturan-aturan yang ada di dalamnya.
Karakteristik anak pada masa kelas-kelas rendah sekolah dasar (6-10)
tahun menurut Sugiyanto (Agustina, 2014: 93) adalah sebagai berikut :
1) Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan
prestasi sekolah
2) Sikap tunduk kepada peraturan-peraturan permainan yang tradisional
3) Ada kecenderungan menuju diri sendiri
4) Suka

membanding-bandingkan

dirinya

dengan

anak

lain

ada

kecenderungan meremehkan anak lain
5) Jika tidak dapat menyelesaikan sesuatu hal, maka soal itu dianggapnya
tidak penting
6) Pada masa ini anak menghendaki nilai rapor yang baik, tanpa
mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai atau tidak.
Seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang maka
perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Setiap
gerakannya sudah selaras dengan kebutuhan atau minatnya. Mereka
menggerakkan tangan untuk menulis, menggambar, mengambil makanan,
melempar bola, dan sebagainya, menggerakkan kaki untuk menendang
bola, lari mengejar teman pada saat bermain. Fase atau usia sekolah dasar
(7-12) tahun ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah.
Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar
keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik halus maupun kasar
(Agustina, 2014: 95).
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Berdasarkan uraian di atas tentang karakteristik anak pada usia kelas II
dapat disimpulkan bahwa anak mampu berpikir secara konkret dan mereka
belum mampu berpikir secara abstrak, mereka membutuhkan sesuatu yang
konkret untuk membantunya memahami suatu pembelajaran, mereka juga
tunduk pada peraturan permainan yang tradisional. Oleh karena itu,
karakteristik tersebut akan digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam
melakukan modifikasi permainan tradisional.
B. Hasil Penelitian yang Relevan
Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh
Anggraini (2014) yang berjudul “Keefektifan Model Permainan BoyBoyan Terhadap Hasil Belajar Tema “Diriku” Siswa Kelas I SD”.
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu True
eksperimental Design dalam bentuk One-Group pretest-posttest Design.
Dalam penelitian ini, model permainan boy-boyan dimodifikasi dan
dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, PPKn
dan SBdP kelas 1 semester 1 kurikulum 2013.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan Boy-boyan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai ratarata hasil belajar tema “Diriku” sub tema “Aku dan Teman Baruku”
pembelajaran 2, 4, dan 5 pada kondisi awal 76,1 meningkat menjadi
85,925. Selain meningkatkan hasil belajar, permainan Boy-boyan dapat
memunculkan nilai-nilai karakter pada siswa. Hal tersebut diketahui
berdasarkan hasil lembar observasi penilaian 18 nilai-nilai karakter pada
siswa. Relevansi penelitian pertama dengan peneliti adalah penggunaan
media berupa permainan tradisional boy-boyan dalam pembelajaran
matematika dan ditujukan untuk siswa SD. Berdasarkan penelitian
tersebut,

terbukti

bahwa

permainan

tradisional

boy-boyan

meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika.

dapat
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Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh
Nataliya

(2015)

yang

berjudul

“Efektivitas

Penggunaan

Media

Pembelajaran Permainan Tradisional Congklak Untuk Meningkatkan
Kemampuan Berhitung Pada Siswa Sekolah Dasar”. Tujuan dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran
permainan

tradisional

congklak

untuk

meningkatkan

kemampuan

berhitung siswa SD. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III SD
Muhammadiayah 08 Dau Malang.
Hasil dari penelitian tersebut adalah permainan congklak efektif
untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya peningkatan rata-rata kemampuan berhitung siswa SD
setelah diberikan media pembelajaran permainan tradisional congklak dari
nilai rata 58,46 menjadi 68,46. Biji-biji congklak yang merupakan benda
konkret dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah soal
berhitung sehingga menunjang kemampuan anak dalam berhitung sesuai
dengan tahap berkembangan. Hal yang berbeda dalam penelitian ini
dikemas sedikit berbeda karena subjek dalam penelitian ini adalah guru
SD. Relevansi penelitian pertama dengan peneliti adalah penggunaan
media berupa permainan tradisional congklak dan ditunjukkan bagi siswa
SD. Berdasarkan penelitian tersebut, pengembangan permainan tradisional
congklak terdapat kemungkinan untuk meningkatkan kemampuan
berhitung siswa SD.
Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan Tarmizi
(2014), yang berjudul “Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik Melalui
Permainan Tradisional Dakon Pada Pembelajaran Matematika di SD”.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang
akurat mengenai permainan tradisional dakon secara tepat sehingga
mampu meningkatkan minat belajar matematika pada peserta didik kelas
III SD Negeri Anjongan. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik
yang berjumlah 32 orang dan satu orang guru.
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Hasil dari penelitian tersebut adalah 1) kemampuan guru
merencanakan pembelajaran pada terjadi peningkatan dari 3,53 menjadi
3,82. 2) Hasil observasi guru terhadap pelaksanaan pembelajaran
matematika di kelas IV mengalami peningkatan dari 2,43 menjadi 3,57. 3)
Dengan permainan tradisional dakon dapat meningkatkan perasaan senang
belajar matematika peserta didik dalam kategori sedang 60,4 % menjadi
kategori tinggi 84,4%. 4) Dengan permainan tradisional dakon dapat
meningkatkan perhatian belajar matematika peserta didik dalam kategori
sedang 54,2 % menjadi kategori tinggi 72,4%. 5) Dengan permainan
tradisional dakon dapat meningkatkan ketertarikan belajar matematika
peserta didik dalam kategori sedang 58,9% menjadi kategori tinggi 74,0%.
Relevansi penelitian ketiga dengan peneliti adalah penggunaan media
berupa permainan tradisional dakon dan ditunjukkan bagi siswa SD.
Berdasarkan penelitian tersebut, dalam penggunaan media permainan
tradisional congklak terdapat kemungkinan untuk meningkatkan minat
belajar peserta didik terhadap pelajaran matematika.
Penelitian-penelitian yang relevan di atas meneliti tentang
efektifitas permainan tradisional dalam pembelajaran matematika sekolah
dasar serta peningkatan minat belajar matematika dengan menggunakan
permainan tradisional sementara untuk pengembangan buku panduan
permainan tradisional belum pernah dilakukan. Oleh karena itu,
berdasarkan analisis kebutuhan di lapangan peneliti melakukan penelitian
dengan mengembangkan buku panduan permainan tradisional dalam
pembelajaran matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 kelas II SD.
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Literatur Map dari ketiga penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut :
Keefektifan Model
Permainan BoyBoyan Terhadap
Hasil Belajar Tema
“Diriku” Siswa
Kelas I SD

Efektivitas Penggunaan
Media Pembelajaran
Permainan Tradisional
Congklak Untuk
Meningkatkan Kemampuan
Berhitung Pada Siswa
Sekolah Dasar

Peningkatan Minat
Belajar Peserta Didik
Melalui Permainan
Tradisional Dakon Pada
Pembelajaran
Matematika di SD

Pengembangan Buku Panduan Guru Menggunakan Permainan Tradisional
Dalam Pembelajaran Matematika Tema 1Kelas II Sekolah Dasar

Gambar 2.1 Literatur Map
C. Kerangka Berpikir
Bangsa Indonesia memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam
pembangunan. Dalam dunia pendidikan, sangat diperlukan SDM atau
tenaga pendidik yang memiliki kualitas yang baik, karena pendidikan
memiliki peran yang penting untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Hal
ini sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pendidikan nasional
berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk karakter serta peradapan
bangsa yang bermartabat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan adalah seluruh aktivitas atau upaya secara sadar yang
dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua aspek
perkembangan kepribadian, baik jasmani dan rohani, secara formal,
informal, dan nonformal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang
diselenggarakan di sekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai jenjang
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pendidikan tinggi. Pendidikan dasar adalah sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama (SMP). Pendidikan sekolah dasar merupakan jenjang
yang penting karena sebagai dasar peserta didik untuk belajar membaca,
menulis, dan berhitung.
Di era yang sudah modern ini, ternyata masih banyak guru sekolah
dasar yang selalu menggunakan metode ceramah ketika mereka mengajar,
walaupun metode ceramah juga baik untuk digunakan. Namun, tidak semua
mata pelajaran sesuai dengan metode ceramah, misalnya adalah mata
pelajaran matematika yang harus banyak berlatih dan berhitung sehingga
akan kurang sesuai jika mengajar hanya menggunakan metode ceramah.
Berdasarkan hasil observasi di sekolah dasar, masih banyak guru yang
belum menerapkan sistem “student centered” dalam kelas. Dalam kegiatan
pembelajaran, hanya guru yang aktif di kelas karena siswa kurang
dilibatkan dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan oleh banyak faktor
seperti kurangnya pengetahuan tentang metode pembelajaran yang baik,
kurangnya waktu untuk membuat media pembelajaran, kurangnya
perangkat pembelajaran seperti RPP dan LJK, serta kurangnya buku
pendukung seperti buku panduan untuk membantu guru dalam mengajar.
Dalam buku tematik, untuk pembelajaran matematika kegiatannya
masih terkesan monoton dan kurang melibatkan siswa. Siswa hanya
diminta untuk memperhatikan dan mengerjakan soal. Dalam buku tematik
juga terdapat beberapa kegiatan pembelajaran yang menggunakan media
yang susah untuk diaplikasikan karena keterbatasan media di sekolah.
Beberapa kegiatan dalam buku juga kurang tepat diterapkan karena
karakteristik siswa yang berbeda-beda serta faktor lingkungan. Sehingga
guru lebih banyak menggunakan metode ceramah.
Menurut teori pengembangan Piaget pada tahap operasional konkret,
guru

perlu

menggunakan

media

pembelajaran

untuk

menunjang

pemahaman anak dalam pembelajaran serta dapat melibatkan siswa agar
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menjadi aktif dalam kegiatan pembelajaran, selain itu dapat membuat siswa
menjadi senang dan termotivasi mengikuti pembelajaran. Motivasi siswa
sangat diperlukan dalam pembelajaran yang akan mereka pelajari. Dengan
adanya media dalam pembelajaran, akan membuat mereka bersemangat
untuk belajar dan mudah untuk memahami materi-materi yang akan
dipelajari.
Pada umumnya siswa dalam tahap operasional konkret merasa mudah
bosan jika mengikuti aktivitas pembelajaran yang kurang menarik.
Berdasarkan observasi dan wawancara siswa kelas II menyukai kegiatan
permainan. Mereka cenderung lebih aktif jika guru menggunakan media
dalam mengajar. Siswa membutuhkan aktivitas pembelajaran yang
menyenangkan. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan
oleh guru adalah metode permainan tradisional. Dengan menggunakan
metode permainan tradisional siswa dapat belajar sambil bermain. Suasana
belajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan.
Selain itu guru dapat berperan sebagai fasilitator yang akan
memfasilitasi siswa untuk mereka belajar dan menemukan pengetahuan.
Dengan demikian maka siswa akan lebih aktif untuk belajar dan mencari
tahu tentang materi-materi yang sedang mereka pelajari. Oleh sebab itu,
dalam menyampaikan materi matematika guru hendaknya membuat
rencana pembelajaran

seperti: tujuan yang akan dicapai, materi

pembelajaran, metode pembelajaran yang sesuai dengan materi, serta media
yang akan digunakan pada saat mengajar.
Berdasarkan hasil wawancara guru kelas II-A dan II-B di SDN
Demangan, keduanya mengakui bahwa ketersediaan buku di sekolah
terbatas. Sementara buku yang berkaitan dengan kreasi pembelajaran
matematika dengan permainan tradisional belum tersedia di sekolah. Selain
itu, guru juga tidak pernah membuat media konkret dalam pembelajaran
karena banyaknya administrasi sekolah yang harus dikerjakan oleh guru.
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Dalam pembelajaran terkadang guru hanya menggunakan media internet,
namun menurut guru hal itu juga kurang efektif karena sering muncul
iklan-iklan yang kurang sesuai untuk konsumsi anak-anak.
Maka untuk mengatasi permasalahan di atas, peneliti melakukan
penelitian tentang pengembangan buku panduan permainan tradisional
yang mudah dan menyenangkan untuk mengenalkan dan mengajarkan
mata pelajaran matematika dengan menerapkan media permainan
tradisional. Buku panduan permainan tradisional ini diharapkan dapat
membantu guru untuk mengajarkan materi matematika dengan cara yang
menyenangkan dengan menggunakan media yang sederhana dan mudah
didapatkan. Selain itu kegiatan pembelajaran matematika diharapkan
menjadi lebih terarah dan siswa lebih mudah untuk memahami materi
matematika sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.
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Siswa kelas II Sekolah Dasar

Peneliti menemukan permasalahan
yang terjadi di kelas II SD Negeri
Demangan bahwa kurangnya
media membuat siswa kesulitan
memahami materi pada mata
pelajaran matematika khususnya;
penjumlahan dan pengurangan.

Menurut teori pengembangan
Piaget siswa kelas II sekolah dasar
termasuk pada tahap operasional
konkret,
sehingga
mereka
membutuhkan
media
untuk
membantunya memahami suatu
pembelajaran.

Pembelajaran di kelas menjadi
tidak
efektif
dan
tujuan
pembelajaran tidak maksimal.
Tujuan pendidikan nasional tidak
tercapai secara maksimal.

Pengembangan
buku
panduan
permainan
tradisional
yang
berhubungan
dengan
materi
matematika

Siswa mudah memahami materi pada mata pelajaran matematika, khususnya
materi penjumlahan dan pengurangan dengan cara yang menyenangkan

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir Peneliti

D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan
peneliti sebagai berikut :
1. Bagaimana prosedur pengembangan produk buku panduan permainan
tradisional yang telah dimodifikasi sebagai media dalam pembelajaran
matematika tema 1 untuk siswa kelas II sekolah dasar menurut model
ADDIE ?
2. Bagaimana kualitas produk buku panduan permainan tradisional
sebagai media dalam pembelajaran matematika tema 1 untuk siswa
kelas II sekolah dasar menurut dosen ahli matematika ?
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3. Bagaimana kualitas produk buku panduan permainan tradisional
sebagai media dalam pembelajaran matematika tema 1 untuk siswa
kelas II sekolah dasar menurut ahli permainan ?
4. Bagaimana kualitas penggunaan produk buku panduan permainan
tradisional dalam pembelajaran matematika tema 1 untuk siswa kelas II
sekolah dasar menurut guru kelas III ?
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BAB III
METODE PENELITIAN

Pada bab III ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti. Dalam metode penelitian ini, yang akan dibahas adalah jenis
penelitian, setting penelitian, prosedur pengembangan, teknik pengumpulan
data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah Research and
Development(Penelitian dan Pengembangan) atau sering disingkat dengan
R&D.Penelitian dan Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut
(Tegeh dkk., 2014: 24). Menurut Sugiyono (2017: 407), Penelitian dan
Pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Berkaitan dengan
pengertian di atas, Yusuf (2014: 444) juga berpendapat bahwa Penelitian dan
Pengembangan merupakan mixed research atau mixed method maupun
multimethod yang berupa kegiatan penyelidikan untuk mengembangkan atau
memperbaiki produk yang sudah ada.
Berdasarkan pendapat para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa metode
Research and Development(Penelitian dan Pengembangan) merupakan
penyelidikan untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk yang
telah ada sebelumnya, atau menghasilkan produk baru dan menguji
keefektifan produk tersebut. Penelitian ini disusun untuk melakukan
pengembangan media pembelajaran Matematika kelas II SD. Produk yang
dihasilkan adalah sebuah buku panduan yang berisi permainan tradisional
yang telah dimodifikasi untuk pembelajaran Matematika. Dalam pelaksanaan
Penelitian dan Pengembangan, peneliti melalui tahap-tahap sesuai model
pengembangan yang digunakan oleh peneliti.
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Pengembangan
pengembangan

produk

ADDIE

yang

peneliti

gunakan

adalah

model

(Analysis-Design-Development-Implementation-

Evaluation). Model pengembangan ADDIE dikembangkan oleh Dick and
Carry (1996) untuk merancang sistem pembelajaran (Mulyatiningsih, 2011:
200). Model ADDIE adalah model yang dianggap lebih rasional dan lengkap
dibandingkan dengan model lain. Oleh sebab itu model ini dapat digunakan
untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti modul, strategi
pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan bahan ajar (Mulyatiningsih,
2011: 183). Langkah-langkah model ADDIE terdiri dari lima langkah (Tegeh
dkk., 2014: 42) yaitu (1) analisis (Analyze), (2) perancangan (Design), (3)
pengembangan (Development), (4) implementasi (Implementation), dan (5)
evaluasi (Evaluation). Alasan peneliti memilih model ini karena model
ADDIE ini merupakan salah satu model penelitian pengembangan yang
langkah-langkahnya sederhana tetapi juga interaktif. Selain itu model ADDIE
cocok digunakan untuk pengembangan produk berupa bahan ajar.
B. Setting Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan Buku panduan untuk
guru kelas II Sekolah Dasar (SD) tema 1 sub tema 3 dan 4, dengan
menggunakan

media

permainan

tradisional

Indonesia

yang

sudah

dimodifikasi, pada bagian ini akan menguraikan tentang objek tempat
penelitian, subjek penelitian, objek penelitian serta waktu penelitian.
1. Tempat penelitian
Penelitian dilakukan di SD Negeri Demangan Yogyakarta. SD Negeri
Demangan

terletak

di

Jl.

Munggur

No.38,

RW.02,

Demangan,

Kec.Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221.
Alasan peneliti melakukan penelitian di SD Negeri Demangan karena
berdasarkan hasil observasi dan wawancara, guru membutuhkan buku
panduan untuk membantu dalam menggunakan suatu media permainan
tradisional dalam mengajar materi matematika tema 1 sub tema 3 dan 4 siswa
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kelas II SD. Sehingga dengan adanya buku panduan tersebut dapat
mempermudah guru dalam memberikan variasi media pembelajaran di kelas.
2. Subjek penelitian
Subjek penelitian adalah guru kelas II-A dan II-B SD Negeri Demangan,
Yogyakarta pada tahun ajaran 2019/2020. Guru kelas II Sekolah Dasar (SD)
yang dipilih dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara yang
menyatakan

bahwa

mereka

membutuhkan

buku

panduan

mengenai

penggunaan media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan
materi Matematika pada tema 1 sub tema 3 dan 4 kelas II SD.
3. Objek penelitian
Objek penelitian adalah buku panduan bagi guru yang digunakan untuk
membantu mengajar menggunakan media permainan tradisional Indonesia
untuk siswa kelas II Sekolah Dasar tema 1 sub tema 3 dan 4. Materi yang
dibahas pada tema 1 sub tema 3 dan 4 adalah Penjumlahan dan Pengurangan
bilangan cacah hingga 999.
4. Waktu penelitian
Penelitian terhitung dari bulan April 2019 - Maret 2020. Penelitian ini
dimulai dengan wawancara dan observasi analisis kebutuhan, pembuatan
produk, hingga penyelesaian laporan skripsi. Keseluruhan penelitian dan
pengembangan ini membutuhkan waktu selama 12 bulan.
C. Prosedur Pengembangan
Pengembangan buku panduan untuk guru kelas II SD mata pelajaran
matematika pada materi pokok penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah
hingga 999 dalam tema 1 sub tema 3 dan 4 dengan menggunakan media
permainan tradisional yang sudah dimodifikasi dilakukan dengan beberapa
prosedur. Prosedur yang digunakan merupakan prosedur pengembangan
model ADDIE menurut Tegeh dkk., (2014: 42) dapat dilihat pada gambar 3.1.
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1. Prosedur Pengembangan Model ADDIE
Menurut Tegeh dkk., (2014: 42), langkah-langkah pengembangan media
pembelajaran dengan model ADDIE dapat dilihat sebagai berikut:
Analyze

Implement

Evaluate

Design

Develop
Gambar 3.1 Langkah-langkah pengembangan Model ADDIE
1) Analyze (Analisis)
Tahap ini meliputi kegiatan analisis perlunya pengembangan produk yang
akan dilakukan. Beberapa hal yang diperhatikan meliputi analisis kompetensi,
analisis karakteristik peserta didik, analisis materi (Tegeh dkk., 2014: 42).
Pada tahap ini peneliti menganalisis mengenai perlunya pengembangan bahan
ajar dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan. Hal yang
dilakukan peneliti dalam tahap ini adalah melakukan analisis kebutuhan.
Peneliti melakukan observasi dan wawancara guru kelas II-A dan II-B
pada saat pembelajaran matematika berlangsung. Analisis kebutuhan
dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis keadaan bahan ajar sebagai
informasi utama dalam pembelajaran. Kemudian menganalisis ketersediannya
bahan ajar yang mendukung terlaksananya pembelajaran. Pada tahap ini akan
ditentukan bahan ajar yang perlu dikembangkan untuk membantu peserta
didik belajar.
Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa media yang digunakan guru kurang
menarik perhatian siswa karena guru hanya berfokus pada buku dari
pemerintah. Guru juga tidak menggunakan media konkret untuk mengajar.
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Hal ini membuat siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Maka dari itu,
diperlukan media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai panduan guru
untuk mengajar dengan cara yang lebih menyenangkan.
2) Design (Perancangan)
Tahap perancangan dilakukan dengan menggunakan empat unsur penting
dalam perancangan pembelajaran, yaitu peserta didik, tujuan, metode, dan
evaluasi (Tegeh dkk., 2014: 43). Setelah menganalisis kebutuhan, peneliti
menganalisis kelayakan dari produk yang dibuat. Pada tahap ini mulai
dirancang permainan yang akan dikembangkan sesuai hasil analisis yang
dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, tahap perancangan dilakukan dengan
menentukan unsur-unsur yang diperlukan dalam buku panduan permainan
tradisional. Unsur-unsur yang diperlukan seperti asal usul permainan, cara
bermain, modifikasi permainan, dan gambar-gambar yang mendukung.
Peneliti juga mengumpulkan referensi tentang materi “Penjumlahan dan
Pengurangan” yang akan dimodifikasi dengan permainan tradisional. Pada
tahap ini peneliti juga akan menyusun instrumen validasi yang akan digunakan
untuk menilai buku panduan yang dikembangkan.
3) Development (Pengembangan)
Tahap pengembangan pada intinya adalah kegiatan menerjemahkan
spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, sehingga kegiatan ini menghasilkan
produk pengembangan (Tegeh dkk., 2014: 43). Pada tahap ini peneliti
mengembangkan buku panduan yang berisi permainan tradisional yang dibuat
sesuai rancangan. Kemudian, buku panduan tersebut akan divalidasi oleh
dosen ahli dan guru. Validasi dilakukan untuk menilai validitas produk
berdasarkan aspek-aspek yang ada pada instrumen validasi. Validator diminta
untuk memberikan penilaian terhadap permainan yang dikembangkan. Selain
itu, validator juga diminta untuk memberikan saran dan komentar yang
nantinya akan digunakan sebagai patokan revisi buku panduan yang dibuat.
Validasi dilakukan hingga pada akhirnya buku panduan dinyatakan layak
untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini peneliti
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juga akan melakukan analisis data terhadap hasil penilaian buku panduan yang
didapatkan dari validator.
4) Implementation (Implementasi)
Tahap implementasi yaitu tahap penerapan hasil pengembangan dalam
pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran
yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan efisiensi pembelajaran (Tegeh
dkk., 2014: 43). Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan di sekolah yang
ditunjuk sebagai tempat penelitian. Peneliti meminta bantuan guru kelas II
untuk menguji buku panduan final yang telah dirancang oleh peneliti. Dalam
pelaksanaannya, peneliti hanya mengamati reaksi siswa ketika guru
menggunakan buku panduan dalam proses pembelajaran berlangsung. Peneliti
juga mencacat poin-poin yang didapatkan selama guru mengajar.
Pada tahap ini peneliti juga akan melakukan validasi terhadap guru setelah
mengajar menggunakan buku panduan yang telah dibuat. Validasi tersebut
berisi butir-butir penilaian terhadap produk yang digunakan. Selain itu, guru
juga diminta memberikan komentar dan saran. Komentar dan saran tersebut
berguna sebagai acuan revisi jika diperlukan.
5) Evaluation (Evaluasi)
Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi terakhir terhadap buku panduan
yang dikembangkan. Revisi dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh
dari penilaian guru kelas II. Selain itu, juga diperoleh dari hasil pengamatan
oleh peneliti sendiri selama proses uji coba produk. Hal ini dilakukan agar
buku panduan yang dikembangkan benar-benar sesuai dan dapat digunakan
oleh sekolah yang lebih luas. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan evaluasi
formatif. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk kebutuhan revisi.
D. Teknik Pengumpulan Data
Menurut pendapat Widyoko, (2012: 33) teknik pengumpulan data adalah
strategi atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang
diperlukan dalam penelitiannya. Hasil pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif.
Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai permainan
tradisional, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui hasil penyebaran
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kuesioner permainan tradisional. Menurut Arikunto (2009: 100) menyebutkan
beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian sebagai berikut :
1. Observasi
Menurut Arikunto (2009: 145) observasi atau pengamatan merupakan
kegiatan yang meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan
menggunakan seluruh alat indra. Sejalan dengan pendapat Arikunto, menurut
Idrus (2007: 129) observasi merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang
dilakukan secara sistematis. Berdasarkan kedua pendapat di atas, peneliti
menyimpulkan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu tindakan
untuk mengamati dan mencatat kegiatan yang dilakukan secara langsung dan
sistematis terhadap objek dengan menggunakan seluruh alat indra.
Peneliti melakukan observasi di pada proses pembelajaran berlangsung di
kelas II SDN Demangan Yogyakarta yang berpedoman pada lembar pengamatan.
Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari kinerja guru
maupun aktivitas siswa secara menyeluruh, serta penggunaan media pembelajaran
oleh guru dalam pembelajaran matematika.
2. Wawancara
Menurut Nasution (Sudaryono, 2016: 82) wawancara adalah suatu bentuk
komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh
informasi. Ali (Mahmud, 2011: 173) berpendapat bahwa wawancara adalah teknik
pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan
mencatat atau merekam jawaban responden. Berkaitan dengan pengertian di atas,
Widyoko (2012: 40-42) juga berpendapat bahwa wawancara merupakan proses
tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan
responden atau orang yang diinterview (interviewer) dengan tujuan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Berdasarkan sifat
pertanyaan wawancara dibedakan menjadi dua yaitu : (1) wawancara terstruktur
(wawancara yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah disusun
secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data), (2) wawancara tidak
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terstruktur atau terbuka (wawancara ini bebas dimana pewawancara tidak
menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan
lengkap untuk pengumpulan data).
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dan terstruktur.
Peneliti melakukan wawancara langsung karena pada pelaksaannya peneliti
berhadapan langsung dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara
terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk memudahkan
peneliti memperoleh informasi pokok dalam wawancara, selain itu agar peneliti
mendapatkan informasi pokok dengan lebih detail dan lebih jelas. Peneliti
mengambil data dengan mewawancarai guru kelas II-A dan II-B di SDN
Demangan. Hasil wawancara tersebut kemudian diolah dan digunakan untuk
menganalisis masalah serta potensi.
3. Kuesioner
Menurut

Soehartono

(Hikmat,

2011:

77)

kuesioner

adalah

teknik

pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan
untuk diisi sendiri oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah guru
Sekolah Dasar dan dosen ahli yang diminta untuk memvalidasi produk yang
dikembangkan peneliti. Menurut pendapat Widyoko (2012: 33) kuesioner adalah
metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respons
yang sesuai dengan permintaan pengguna.
Lembar kuesioner diberikan kepada 3 validator yaitu 2 ahli media yaitu dosen
matematika dan permainan siswa dan 1 guru kelas III SD Kanisius Gowongan.
Hasil validasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai pedoman dan saran-saran
untuk melakukan revisi terhadap buku panduan yang dibuat. Selain itu kuesioner
juga diberikan kepada guru dan siswa. Kuesioner yang diberikan guru adalah
kuesioner validasi dan kuesioner uji coba. Sedangkan kuesioner yang diberikan
kepada siswa kelas II merupakan kuesioner yang berisi tentang pernyataan
mengenai pemahaman dan perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran
matematika dengan media permainan tradisional.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
50

E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ada 3 yaitu pedoman
observasi, wawancara dan kuesioner.
1. Pedoman Observasi
Kegiatan

observasi

dilakukan

untuk

mengamati

bagaimana

proses

pembelajaran matematika berlangsung di kelas II-A dan II-B SDN Demangan
Yogyakarta. Lembar observasi merupakan lembar yang berisi pedoman dalam
pelaksanaan observasi guru dan siswa selama proses pembelajaran. Observasi ini
dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung selama 2 jam pelajaran.
Penelitian ini diperoleh data tentang pembelajaran yang efektif. Menurut Wotruba
dan Wright (Uno dan Nurdin, 2011: 174) menyatakan bahwa beberapa indikator
pembelajaran yang efektif yaitu (1) komunikasi yang efektif, (2) pengorganisasian
materi yang baik, dan (3) penguasaan dan antusiasme terhadap materi pelajaran.
Berikut adalah kisi-kisi lembar observasi yang digunakan oleh peneliti yang dapat
dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 1.1 Kisi-kisi Observasi Analisis Kebutuhan
Indikator

Kisi-kisi Observasi

Komunikasi yang efektif

Pembelajaran
yang efektif

Pengorganisasian
yang baik

Hal yang diamati
Metode
pembelajaran
yang
digunakan oleh guru sudah sesuai
dengan materi matematika

materi Penggunaan media yang sesuai
dengan materi yang diajarkan

Penguasaan dan antusiasme Peran serta siswa selama mengikuti
terhadap materi pelajaran
pembelajaran matematika

Pembelajaran
Matematika

Masalah yang dihadapi oleh guru
Kendala yang dihadapi oleh dan siswa selama pembelajaran
guru dan siswa
matematika berlangsung dan cara
pemecahan masalah
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Selain

menggunakan

observasi

analisis

kebutuhan,

peneliti

juga

menggunakan lembar observasi yang akan digunakan ketika uji coba produk.
Observasi tersebut dilakukan untuk mengamati guru dalam menggunakan media
berupa buku panduan serta mengamati kondisi siswa selama mengikuti
pembelajaran tersebut. Berikut adalah lembar observasi uji coba guru dan siswa
kelas II dapat dilihat pada tabel 3.2.
Tabel 3.2 Pedoman Observasi Uji Coba Produk
Variabel
Sikap Guru

Pernyataan
Guru menguasai isi buku
panduan

Guru mampu menjelaskan
aturan bermain

Guru melakukan setiap
langkah-langkah
dalam
buku panduan

Guru
mampu
mempraktikkan / memberi
contoh
permainan
tradisional yang akan
dimainkan oleh siswa

Kondisi siswa

Guru
mampu
membimbing siswa untuk
melakukan refleksi
Siswa mampu memahami
instruksi dari guru
Siswa
dapat
menggunakan permainan
tradisional dengan tepat

Tanggapan
Ya
Tidak

Deskripsi
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Permainan
tradisional
dapat membantu siswa
untuk
lebih
aktif
mengikuti pembelajaran
Permainan
tradisional
dapat
membangkitkan
motivasi siswa dalam
pembelajaran matematika
Dengan
permainan
tradisional, siswa lebih
mudah untuk memahami
materi matematika
Permainan
Tradisional
mengakomodasi tahapan
belajar matematika siswa

2. Pedoman Wawancara
Instrumen wawancara digunakan untuk menggali informasi dari guru terkait
materi yang dipelajari yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga
999 dan kebiasaan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Peneliti
menyusun pedoman wawancara yang ditujukan untuk guru. Pertanyaan yang
ditanyakan berjumlah 10 butir. Berikut adalah pedoman wawancara yang
digunakanpeneliti. Pedoman wawancara ini ditujukan kepada narasumber, yaitu
guru kelas II SDN Demangan.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh data lebih lanjut mengenai metode
pembelajaran beserta kendala-kendala yang muncul dalam pembelajaran,
khususnya pada pembelajaran matematika, serta data analisis kebutuhan untuk
dijadikan pedoman dalam melakukan pengembangan produk buku panduan.
Wawancara kepada guru kelas II dilakukan dengan memperoleh informasi guna
melengkapi data analisis kebutuhan. Berikut ini adalah kisi-kisi wawancara guru
kelas II dapat dilihat pada tabel 3.3.
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara dengan Guru Kelas II
Variabel

Indikator

No Item

Pembelajaran Metode dalam pembelajaran Matematika
Matematika
Peran peserta didik dalam pembelajaran Matematika
Permasalahan dalam pembelajaran Matematika siswa
kelas II SD
Hal yang diupayakan untuk memecahkan permasalahan
dalam pembelajaran Matematika kelas II SD
Dampak dari upaya yang telah dilakukan untuk
menyelesaikan permasalahan Matematika kelas II SD
Penggunaan media
Pembelajaran Permasalahan dalam pembelajaran materi penjumlahan
Matematika
dan pengurangan
materi
Hal yang diupayakan untuk memecahkan permasalahan
penjumlahan dalam pembelajaran materi penjumlahan dan
dan
pengurangan.
pengurangan Dampak dari upaya yang telah dilakukan
untuk
menyelesaikan permasalahan dalam materi penjumlahan
dan pengurangan
Penggunaan media dalam materi penjumlahan dan
pengurangan
Buku
Ketersediaan buku panduan permainan tradisional
panduan

1,2
3,4
5
6
7
8
9
10

11

12
13,14

Berikut adalah daftar pertanyaan dari pengembangan instrumen
wawancara guru kelas II dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Pedoman Wawancara dengan Guru Kelas II
Variabel
Pembelajaran
Matematika

Indikator

Pertanyaan

Metode
dalam 1. Apa metode pembelajaran yang sering
pembelajaran Matematika
digunakan guru dalam menyampaikan
materi
dalam
pembelajaran
Matematika ?
2. Apa metode pembelajaran yang sering
digunakan guru dalam menyampaikan
materi penjumlahan dan pengurangan.
Peran peserta didik dalam 3. Bagaimana peran peserta didik ketika
pembelajaran Matematika
pembelajaran Matematika ?
4. Bagaimana peran peserta didik ketika
pembelajaran Matematika materi
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penjumlahan dan pengurangan ?
Permasalahan
dalam 5. Apa permasalahan yang kerap terjadi
pembelajaran Matematika
dalam pembelajaran Matematika kelas
siswa kelas II SD
II ?
Hal yang diupayakan 6. Apa yang guru lakukan untuk
untuk
memecahkan
memecahkan permasalahan dalam
permasalahan
dalam
pembelajaran Matematika kelas II SD
pembelajaran Matematika
?
kelas II SD
Dampak dari upaya yang 7. Apa dampak dari upaya yang sudah
telah dilakukan untuk
dilakukan guru untuk menyelesaikan
menyelesaikan
permasalahan Matematika di kelas II
permasalahan Matematika
SD ?
kelas II SD
Penggunaan media
8. Bagaimana penggunaan media dalam
mata pelajaran Matematika ?
Pembelajaran
Matematika
materi
penjumlahan
dan
pengurangan

Buku panduan

Permasalahan
pembelajaran
penjumlahan
pengurangan

dalam 9. Apa permasalahan yang sering terjadi
materi
dalam
pembelajaran
matematika
dan
materi penjumlahan dan pengurangan
?

Hal yang diupayakan
untuk
memecahkan
permasalahan
dalam
pembelajaran
materi
penjumlahan
dan
pengurangan.
Dampak dari upaya yang
telah dilakukan
untuk
menyelesaikan
permasalahan
dalam
materi penjumlahan dan
pengurangan
Penggunaan media dalam
materi penjumlahan dan
pengurangan
Ketersediaan
buku
panduan
permainan
tradisional

10. Apa yang guru lakukan untuk
memecahkan permasalahan dalam
pembelajaran Matematika materi
penjumlahan dan pengurangan ?

11. Apa dampak dari upaya yang sudah
dilakukan guru untuk menyelesaikan
permasalahan Matematika materi
penjumlahan dan pengurangan ?

12. Media apa yang sering digunakan oleh
guru ketika menyampaikan materi
penjumlahan dan pengurangan?
13. Buku apa saja yang tersedia di sekolah
untuk
menunjang
kegiatan
pembelajaran ?
14. Apakah Bapak/ Ibu membutuhkan
buku panduan sebagai pendukung
dalam pembelajaran Matematika ?
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3. Pedoman Kuesioner
Kuesioner yang digunakan peneliti berupa lembar validasi buku panduan guru.
Kuesioner digunakan sebagai acuan penilaian untuk mengetahui kualitas produk
yang dikembangkan dengan acuan yang jelas dengan mengujikannya kepada ahli.
Ahli yang dimaksud adalah seseorang yang ahli dalam permainan tradisional, ahli
matematika, serta guru sekolah dasar kelas bawah. Ahli yang diminta untuk
memvalidasi adalah dosen yang mengampu mata kuliah Matematika, dosen yang
mengampu mata kuliah Permainan Siswa, serta guru kelas III sekolah dasar.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis angket terbuka dan tertutup.
Angket terbuka memberi kesempatan penuh kepada responden untuk memberikan
jawaban sesuai apa yang diperlukan. Angket terbuka ini untuk kuesioner uji coba
guru dan refleksi siswa.
Kuesioner validasi produk ini dibuat berdasarkan pada indikator karakteristik
buku panduan yang berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45).
Pengisian kuesioner validasi produk oleh para ahli dilakukan setelah peneliti
membuat buku panduan permainan tradisional. Kisi-kisi kuesioner validasi
produk oleh para ahli dan guru kelas bawah dapat dilihat dalam tabel 3.5.
Tabel 3.5 Kisi-Kisi Kuesioner Uji Validasi Produk
Variabel
Buku Panduan

Indikator
Harus menarik minat bagi yang
mempergunakannya.

No 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

Harus memiliki hubungan erat dengan
pelajaran.
Harus dapat menstimulasi dan

11, 12, 13, 14

15, 16
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merangsang aktivitas proses
pembelajaran.
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 siswa dan
orang dewasa.

21

Harus mampu menghargai perbedaan
pribadi para pemakainya.

22, 23

Berdasarkan kisi-kisi uji validasi produk di atas, kemudian dikembangkan
oleh peneliti menjadi instrumen uji validasi untuk digunakan sebagai acuan dalam
validasi ahli. Kuesioner validasi dapat dilihat pada tabel 3.6.
Tabel 3.6 Kuesioner Validasi Produk
Variabel
Buku
panduan
permainan

Indikator

Pernyataan

Harus menarik minat
bagi yang
mempergunakannya.

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.
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.

tradisional

Harus memberi
motivasi bagi guru.

Memuat ilustrasi
yang menarik hati

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

bagi yang
memanfaatkannya.
Mempertimbangkan
aspek linguistik
sesuai dengan
kemampuan
pemakainya.
Harus memiliki
hubungan erat
dengan pelajaran.

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

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 dan 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.

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

memberi
pemantapan dan
penekanan pada nilai
- nilai siswa 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.

Harus mampu
menghargai
perbedaan pribadi
para pemakainya.

Instrumen uji validasi produk di atas digunakan sebagai acuan dalam
penilaian kelayakan buku panduan. Instrumen validasi dikembangkan dengan
rentang skor 1-4 dengan ketentuan sebagai berikut : 4 ( sangat baik), 3 (baik), 2
(cukup baik), 1 (kurang baik).
Tabel 3.7 Kisi-kisi Kuesioner Uji Coba oleh Guru
Variabel

Indikator

Buku Panduan yang Mempertimbangkan
berkualitas

No.Item
aspek-aspek

1,2

linguistik sesuai dengan kemampuan
pemakainya.
Menstimulasi
aktivitas-aktivitas
menggunakannya

dan

merangsang
pribadi

yang

3
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Pertanyaan pengembangan instrumen kuesioner uji coba produk oleh guru
dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini:
Tabel 3.8 Kuesioner Uji Coba Kelayakan Produk oleh Guru
Variabel

Indikator

Pertanyaan

Buku panduan Mempertimbangkan 1. Secara keseluruhan, apakah isi buku jelas,
yang berkualitas aspek-aspek
mudah dipahami, serta mudah dipraktikkan
linguistik
sesuai
bagi Bapak/Ibu guru ?
dengan kemampuan 2. Apakah memungkinkan bagi Bapak/Ibu
pemakainya.
guru untuk menjelaskan dan merealisasikan
penggunaan buku panduan bersama para
siswa pada saat pembelajaran ?
Menstimulasi dan 3. Apakah manfaat yang diperoleh dan
merangsang
dirasakan oleh Bapak/Ibu guru dalam
aktivitas-aktivitas
penggunaan produk berupa buku panduan
pribadi
yang
tersebut ?
menggunakannya

Menurut Slameto (2010: 180) minat belajar dapat diukur melalui beberapa
indikator yaitu ketertarikan untuk belajar, perhatian dalam belajar, motivasi
belajar, dan pengetahuan. Berdasarkan indikator tersebut, peneliti menggunakan
indikator ketertarikan dan pengetahuan. Berikut adalah Kisi-kisi kuesioner uji
coba permainan oleh siswa disajikan dalam tabel 3.9 di bawah ini:
Tabel 3.9 Kisi-kisi Kuesioner Uji Coba Permainan oleh Siswa kelas II
Variabel

Indikator

No.Item

Minat Siswa

Ketertarikan

1

Pengetahuan

2

Pengetahuan

3

Berikut adalah pertanyaan pengembangan instrumen kuesioner uji coba
permainan oleh siswa kelas II dalam tabel 3.10.
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Tabel 3.10 Kuesioner Uji Coba Permainan oleh Siswa
Variabel

Indikator

Pertanyaan

Minat siswa

Ketertarikan

1. Bagaimana
perasaanmu
setelah
melakukan permainan tradisional ?
2. Melalui permainan tradisional yang
telah
dimainkan,
bagaimana
pemahamanmu
mengenai
materi
matematika ?
3. Apa manfaat yang kamu peroleh
setelah
mengikuti
pembelajaran
matematika hari ini ?

Pengetahuan

Pengetahuan

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu data kualitatif dan
data kuantitatif. Teknik analisis ini disesuaikan dengan rumusan masalah.
Penjelasan teknik analisis selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Analisis Data Kualitatif
Menurut Sugiyono (2016: 244) analisis data kualitatif adalah proses mencari
dan menyusun data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Dalam
penelitian ini yang pertama diperoleh dari hasil wawancara terkait analisis
kebutuhan yang dilakukan pada guru kelas II dan siswa kelas II Sekolah Dasar.
Kedua, data kualitatif diperoleh dari hasil validasi ahli yang berupa kritik atau
saran perbaikan produk yang dikembangkan. Ketiga, data kualitatif diperoleh dari
masukan kritik dan saran dari guru Sekolah Dasar kelas II berdasarkan hasil uji
coba produk yang dilaksanakan.
2. Analisis Data Kuantitatif
Menurut Sugiyono (2016: 147) teknik analisis data dalam penelitian
kuantitatif menggunakan statistik. Salah satu macamnya adalah statistik deskriptif.
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
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umum atau generalisasi.
Analisis data kuantitatif berupa penilaian dalam bentuk angka-angka yang
diperoleh pada saat uji validasi oleh validator serta hasil uji coba produk melalui
angket. Analisis angket uji validasi ahli dan hasil uji coba produk untuk dosen ahli
dan guru diukur menggunakan skala Likert. Berikut adalah tabel skala Likert
menurut Mardapi (2016: 146) sebagai acuan konversi:
Tabel 3.11 Skala Likert menurut Mardapi
No.

Interval Skor

Kategori

1

X > + 1. SBx

Sangat positif/sangat tinggi

2

+1.SBx > X ≥

Positif / tinggi

3

>X≥

4

X < - 1. SBx

- 1.SBx

Negatif / rendah

Sangat negatif / sangat rendah

Berikut adalah tabel penjabaran keterangan dan cara mencari simbol
rumus skala empatmenurut Mardapi (2016: 146) :
Tabel 3.12 Penjabaran Keterangan dan Cara Mencari Simbol Rumus
Skala Empat Menurut Mardapi (2016: 146)
= rerata skor keseluruhan
= (skor maksimal + skor minimal)
Sbx

= simpangan baku skor keseluruhan
= (skor maksimal – skor minimal)

Skor maksimal ideal

= Ʃ butir kriteria x skor tertinggi

Skor minimal ideal

= Ʃ butir kriteria x skor terendah

X

= skor yang dicapai
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Perhitungan data kuantitatif di atas digunakan untuk memperoleh data
kualitatif. Berikut adalah tabel nilai rata-rata konversi data kuantitatif menjadi
data kualitatif yang disesuaikan dengan skala empat menurut mardapi:
Tabel 3.13 Nilai Rata-rata Konversi Data Kuantitatif Menjadi Data
Kualitatif yang Disesuaikan dengan Skala Empat Menurut Mardapi
Skor maksimal = 4
Skor minimal = 1
Rerata skor ( )

= (skor maksimal + skor minimal)
= (4+ 1)
= (5)
= 2,5

Simpangan baku skor (SBx)

= (skor maksimal – skor minimal)
= (4+ 1)
= (3)
= 0,5

Kategori sangat tinggi

Kategori tinggi

=X

+ 1. SBx

=X

2,5 + ( 1 . 0,5)

=X

2,5 + (0,5)

=X

3

= +1.SBx > X
= 2,5 + 0,5 > X

Kategori rendah

Kategori sangat rendah

2,5

=3>X

2,5

= >X

- 1.SBx

= 2,5 >X

(2,5 – 0,5)

= 2,5 > X

2

=X

- 1. SBx

=X

2,5 – 0,5

=X<2

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh konversi data kuantitatif menjadi
data kualitatif skala empat untuk menilai buku panduan pembelajaran matematika
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yang dikembangkan menurut Mardapi (2016: 146). Terdapat empat kriteria yaitu
(1) sangat positif / sangat tinggi; (2) positif / tinggi; (3) negatif / rendah; dan (4)
sangat negatif (sangat rendah). Berikut adalah tabel pedoman konversi data
kuantitatif ke data kualitatif dengan skala 4:
Tabel 3.14 Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif dengan
skala 4
Interval
X

3

Kriteria
Sangat positif/sangat tinggi

3 > X ≥ 2,5

Positif / tinggi

2,5 > X ≥ 2

Negatif / rendah

X<2

Sangat negatif / sangat rendah
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai
pengembangan buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika tema 1 siswa kelas II sekolah dasar. Hasil penelitian dan pembahasan
akan diuraikan sebagai berikut:
A. Hasil Penelitian
1. Prosedur Pengembangan Produk Buku Menurut ADDIE
Prosedur pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model
ADDIE yang terdiri dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan
Evaluation.
a) Analyze (Analisis)
Pada tahap analisis, peneliti melakukan penelitian dengan mengobservasi
dan mewawancarai guru kelas II-A dan guru kelas II-B SDN Demangan.
Penelitian ini meliputi observasi dengan mengamati kegiatan guru dan siswa
pada saat proses belajar mengajar di kelas serta wawancara terhadap guru
kelas II. Observasi dan wawancara dilakukan pada tanggal 18 September dan
5 Oktober 2019. Peneliti melakukan observasi terhadap guru kelas II SDN
Demangan dan siswa kelas II dengan menggunakan pedoman observasi yang
telah dibuat sebelumnya. Observasi guru kelas II dan siswa kelas II bertujuan
untuk mengetahui media yang digunakan guru dalam mengajar serta peran
serta siswa pada pembelajaran matematika.
1) Hasil Observasi
Peneliti melakukan observasi kepada guru kelas II-A dan siswa kelas II-A
di SDN Demangan dengan menggunakan pedoman observasi yang telah
dibuat sebelumnya. Butir pernyataan yang pertama adalah metode
pembelajaran yang digunakan oleh guru. Guru menggunakan metode ceramah
dan diskusi dalam pembelajaran. Guru menyampaikan pembelajaran sudah
mengarah pada kurikulum 2013. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
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penerapan

5M

(Mengamati,

Menanya,

Menalar,

Mencoba,

dan

Mengomunikasikan) yang jelas.
Butir pernyataan kedua adalah penggunaan media yang sesuai dengan
materi yang diajarkan. Guru belum menggunakan media secara konkret. Guru
menggunakan LKS dan Tematik untuk mengajar. Dalam pembelajaran guru
menjelaskan materi matematika, dan memberikan satu contoh soal cerita
untuk dikerjakan oleh siswa. Guru membimbing siswa untuk berdiskusi
bersama untuk memecahkan permasalahan dalam soal cerita tersebut. Setelah
dibimbing oleh guru siswa mulai mengerti maksud dalam soal cerita tersebut.
Butir pernyataan ketiga adalah peran serta siswa selama mengikuti
pembelajaran matematika. Guru mampu menguasai kelas karena guru
memiliki manajemen kelas yang baik serta menguasai materi yang diajarkan,
sehingga siswa menjadi aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Di
samping hal itu, ada beberapa siswa yang masih kurang memperhatikan
karena melamun, menggambar dan melakukan gerakan-gerakan yang tidak
perlu.
Butir pernyataan keempat adalah masalah yang dihadapi oleh guru dan
siswa selama pembelajaran berlangsung dan cara pemecahan masalah.
Beberapa siswa masih belum memperhatikan, walaupun guru sudah
menguasai materi yang diajarkan dengan baik dan mengacu pada kurikulum
2013. Ketika mengerjakan beberapa siswa mencari kesibukan lain seperti usil,
mengobrol dengan teman sebelahnya, serta menggambar.
Selain melakukan observasi di kelas II-A peneliti juga melakukan
observasi kepada guru kelas II-B dan siswa kelas II-B di SDN Demangan
dengan menggunakan pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya.
Butir pernyataan yang pertama adalah metode pembelajaran yang digunakan
oleh guru. Guru menggunakan metode ceramah dan diskusi dalam
pembelajaran. Dalam menyampaikan pembelajaran guru hanya terpacu pada
buku yang disediakan oleh sekolah yaitu buku Tematik dan LKS. Ketika guru
sedang menjelaskan beberapa siswa tampak melamun dengan pandangan
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kosong dan tidak memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru, hal ini
menunjukkan bahwa siswa kurang tertarik dalam mengikuti pembelajaran.
Butir pernyataan yang kedua yaitu mengenai penggunaan media yang
digunakan oleh guru. Dalam penyampaian materi, guru tidak menggunakan
media konkret. Guru hanya berpacu pada buku LKS dan buku Tematik dari
Pemerintah. Guru memberikan contoh soal di papan tulis, dan meminta siswa
untuk menjawab. Setelah itu guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab
soal tersebut. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengerjakan soal yang
terdapat dalam LKS dan guru berkeliling untuk mengamati siswa. Ketika ada
siswa yang bertanya, guru akan menghampirinya serta membimbing siswa
tersebut.
Butir pernyataan ketiga yaitu mengenai peran serta siswa selama
mengikuti pembelajaran matematika. Siswa tampak kurang aktif yang
ditunjukkan dengan beberapa siswa saja yang dapat menjawab pertanyaanpertanyaan dari guru dan beberapa siswa tidak mencoba untuk mengerjakan
soal. Beberapa siswa asyik bermain bersama teman di sebelahnya,
menggambar, dan melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Guru
menegur siswa yang kurang aktif di kelas, hal itu terus berulang karena
beberapa siswa membuat keributan di kelas.
Butir pernyataan keempat yaitu kendala yang dihadapi oleh guru dan
siswa. Guru masih kewalahan untuk menangani siswa yang sering membuat
keributan di kelas, karena tegurannya tidak begitu didengarkan oleh siswa
tersebut. Manajemen waktu mengajarnya juga belum terkontrol dengan baik
karena selama pembelajaran banyak waktu yang terbuang untuk menegur
beberapa siswa yang membuat keributan di kelas.
Berdasarkan hasil observasi di kelas II-A dan kelas II-B peneliti
menyimpulkan bahwa guru kelas II-A dan kelas II-B dalam pembelajaran
mereka

menggunakan

metode

ceramah,

namun

keduanya

belum

menggunakan media konkret dalam pembelajaran. Sehingga beberapa siswa
terlihat kurang tertarik untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini
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ditandai dengan beberapa siswa tidak memperhatikan saat pembelajaran
berlangsung.
2) Hasil Wawancara
Selain melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara.
Wawancara berpedoman pada 14 butir pertanyaan yang ditanyakan kepada
guru kelas II SDN Demangan. Hasil wawancara tersebut kemudian digunakan
sebagai analisis kebutuhan buku panduan untuk guru. Berikut adalah data
hasil wawancara dengan guru kelas II-A SDN Demangan yang telah
dijabarkan:
Butir pernyataan yang pertama adalah metode pembelajaran yang
digunakan oleh guru. Guru kelas II-A mengatakan bahwa beliau
menggunakan metode penugasan dan ceramah (penjelasan singkat). Dalam
pembelajaran Matematika lebih dominan menggunakan metode penugasan
karena siswa dapat belajar sendiri melalui tugas yang diberikan oleh guru.
Butir pertanyaan kedua mengenai metode pembelajaran yang sering
digunakan guru dalam menyampaikan materi penjumlahan dan pengurangan.
Guru kelas II-A bercerita bahwa beliau menggunakan metode ceramah dan
penugasan ketika mengajar materi matematika. Beliau meyakini bahwa
melalui metode penugasan siswa dapat belajar secara mandiri. Selain itu
beliau juga memberikan penjelasan singkat terkait materi, karena jika
dijelaskan secara panjang lebar mereka kelas II-A tidak paham.
Butir pertanyaan ketiga mengenai peran peserta didik ketika pembelajaran
Matematika. Guru kelas II-A bercerita bahwa siswa kelas II-A sangat
menyukai permainan, mereka akan lebih bersemangat jika melakukan games
atau permainan. Siswa kelas II-A juga senang ketika mereka diajak belajar di
luar kelas hal itu dapat mengatasi rasa bosan mereka ketika belajar di dalam
kelas. Mereka juga bersemangat ketika diajak bernyanyi pada saat
pembelajaran.
Butir pertanyaan keempat mengenai peran peserta didik ketika
pembelajaran Matematika materi penjumlahan dan pengurangan. Mereka
menyukai pelajaran Matematika. Namun beberapa siswa kurang lancar
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membaca, sehingga mereka kurang menyukai soal cerita Matematika. Dalam
materi penjumlahan dan pengurangan mereka masih belum menguasai materi
pengurangan karena beberapa siswa kesulitan untuk menghitung mundur.
Butir pertanyaan kelima mengenai permasalahan yang kerap terjadi dalam
pembelajaran Matematika kelas II. Guru kelas II-A bercerita bahwa
kebanyakan siswa

mengalami permasalahan dan kesulitan pada materi

perkalian dan pembagian. Hal ini disebabkan karena konsep penjumlahan dan
pengurangan berulang belum dikuasai dengan baik oleh beberapa siswa,
sehingga berdampak pada materi perkalian dan pembagian.
Butir pertanyaan keenam mengenai upaya yang dilakukan guru untuk
memecahkan permasalahan dalam pembelajaran Matematika kelas II SD.
Guru memberikan soal pengayaan bagi siswa yang nilainya belum maksimal.
Guru juga memberikan bimbingan khusus dengan memberikan les setiap hari
Sabtu pada saat sekolah libur.
Butir pertanyaan ketujuh mengenai dampak dari upaya yang sudah
dilakukan guru untuk menyelesaikan permasalahan Matematika di kelas II
SD. Guru kelas II-A bercerita bahwa mereka lebih memahami materi
Matematika. Guru juga dapat mengetahui letak kesalahan siswa terhadap
konsep Matematika, sehingga guru lebih mudah untuk membimbing siswa
tersebut.
Butir pertanyaan kedelapan mengenai permasalahan yang sering terjadi
dalam pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan. Guru
kelas II-A menjelaskan bahwa dalam materi penjumlahan siswa kesulitan
dalam konsep menyimpan, sementara dalam pengurangan siswa belum paham
konsep menghitung mundur. Beberapa siswa juga masih kesulitan dalam
mengerjakan soal cerita karena mereka kurang memahami konsep
penjumlahan dan pengurangan dalam cerita.
Butir pertanyaan kesembilan mengenai upaya yang dilakukan guru untuk
memecahkan

permasalahan

dalam

pembelajaran

Matematika

materi

penjumlahan dan pengurangan. Guru bercerita bahwa beliau menggunakan
media konkret seperti pensil dan daun kering untuk membantu siswa
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berhitung penjumlahan dan pengurangan. Guru menggunakan benda-benda
konkret di sekitarnya untuk membantu mereka memahami materi tersebut.
Butir pertanyaan kesepuluh mengenai dampak dari upaya yang sudah
dilakukan guru untuk menyelesaikan permasalahan Matematika materi
penjumlahan

dan

pengurangan.

Guru

menjelaskan

ketika

beliau

menggunakan media konkret dalam mengajar penjumlahan dan pengurangan,
mereka menjadi lebih tertarik dan lebih memahami materi tersebut. Selain itu
mereka juga dapat menggunakan alat peraga (media) tanpa harus
mengeluarkan banyak biaya.
Butir pertanyaan kesebelas mengenai penggunaan media dalam mata
pelajaran Matematika. Dalam pembelajaran Matematika, guru kelas II-A
menggunakan media berupa internet, buku tematik, buku pegangan guru dan
LKS. Beliau juga bercerita bahwa penggunaan internet dibatasi dalam
pembelajaran Matematika. Hal ini disebabkan oleh seringnya muncul iklaniklan yang tidak sesuai untuk konsumsi siswa. Oleh karena itu beliau lebih
banyak menggunakan media buku Tematik dan LKS untuk mengajar.
Butir pertanyaan kedua belas mengenai media yang sering digunakan oleh
guru ketika menyampaikan materi penjumlahan dan pengurangan. Guru
bercerita bahwa beliau menggunakan media berupa pensil atau daun. Menurut
beliau mengajar materi matematika dengan menggunakan benda-benda
konkret akan lebih efektif. Guru juga bercerita bahwa mereka sangat suka
dengan permainan, mereka menjadi lebih tertarik dan lebih mudah memahami
materi ketika beliau mengajar dengan metode permainan.
Butir pertanyaan ketiga belas mengenai buku yang tersedia di sekolah
untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa buku
yang tersedia di sekolah adalah buku utama tematik, buku pegangan guru,
serta LKS. Sekolah sudah menggunakan buku tematik revisi 2018. Namun
beberapa kegiatan pembelajaran dalam buku tersebut kurang dapat
direalisasikan bersama siswa di kelas. Sehingga terkadang guru mengubah
kegiatan pembelajaran dalam buku tersebut yang disesuaikan dengan kondisi
siswa.
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Butir pertanyaan keempat belas mengenai kebutuhan buku panduan
sebagai pendukung dalam pembelajaran Matematika. Guru kelas II-A
mengakui bahwa beliau membutuhkan buku panduan untuk mengajar
Matematika kelas II. Dengan adanya buku panduan tersebut, nantinya guru
akan terbantu untuk mengajar materi Matematika. Guru bercerita selama ini
di sekolah belum ada buku panduan untuk mengajar materi penjumlahan dan
pengurangan. Oleh karena itu guru membutuhkan buku panduan untuk
mengajar.
Selain melakukan wawancara dengan guru kelas II-A. Peneliti juga
melakukan wawancara dengan guru kelas II-B. Berikut adalah data hasil
wawancara dengan guru kelas II-B SD yang telah dijabarkan:
Butir pertanyaan yang pertama mengenai metode pembelajaran yang
sering digunakan guru dalam menyampaikan materi dalam pembelajaran
Matematika. Guru bercerita ketika pembelajaran matematika guru langsung
memberikan soal, kemudian siswa diminta untuk memahami sendiri.
Menurut guru, jika materi dijelaskan secara panjang lebar siswa tidak bisa
memahaminya. Maka beliau langsung memberikan soal untuk dikerjakan oleh
siswa lalu berkeliling untuk mengamati siswa yang mengalami kesulitan.
Butir pertanyaan kedua mengenai metode pembelajaran yang sering
digunakan guru dalam menyampaikan materi penjumlahan dan pengurangan.
Guru bercerita bahwa pada materi penjumlahan dan pengurangan beliau
menggunakan metode penugasan. Siswa langsung diberikan contoh soal lalu
membimbing siswa untuk berdiskusi dan menentukan jawaban dari soal
tersebut.

Siswa

menghitung

soal

penjumlahan

dan

pengurangan

menggunakan jari, menggunakan swipoa atau sempoa, dan membuat garis
yang dicoret-coret ketika menghitung soal pengurangan.
Butir pertanyaan ketiga mengenai peran peserta didik ketika pembelajaran
Matematika. Menurut guru mereka paling senang dan paling antusias dengan
pelajaran matematika, namun kalau sudah membaca dan menulis mereka
tidak mau. Butir pertanyaan keempat mengenai peran peserta didik ketika
pembelajaran Matematika materi penjumlahan dan pengurangan. Guru
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bercerita bahwa siswa senang ketika belajar menghitung penjumlahan dan
pengurangan. Namun siswa kurang begitu suka dengan soal cerita karena
mereka kurang paham dengan maksud ceritanya.
Butir pertanyaan kelima mengenai permasalahan yang kerap terjadi dalam
pembelajaran Matematika kelas II. Menurut guru permasalahan yang kerap
terjadi dalam pembelajaran matematika adalah siswa kurang memahami
materi pembagian, hal itu disebabkan siswa belum menguasai materi
pengurangan. Sehingga pada materi perkalian yang dikerjakan dengan cara
pengurangan berulang siswa masih mengalami kesulitan.
Butir pertanyaan keenam mengenai upaya yang sudah dilakukan guru
untuk menyelesaikan permasalahan Matematika di kelas II SD. Upaya yang
dilakukan guru adalah memberi tahu siswa dimana letak kesalahannya dan
meminta siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Butir pertanyaan ketujuh
mengenai

dampak dari upaya

yang sudah dilakukan guru untuk

menyelesaikan permasalahan Matematika di kelas II SD. Dampaknya siswa
menjadi tahu kesalahannya dimana, namun beberapa siswa juga masih
kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki
kesalahannya.
Butir pertanyaan kedelapan mengenai permasalahan yang kerap terjadi
dalam pembelajaran Matematika kelas II. Siswa masih kesulitan pada materi
pengurangan, karena mereka masih belum bisa menghitung mundur. Siswa
juga kesulitan saat mengerjakan soal cerita karena mereka belum lancar
membaca. Butir pertanyaan kesembilan mengenai cara guru memecahkan
permasalahan dalam pembelajaran Matematika kelas II SD. Guru bercerita
bahwa membantu siswa yang mengalami kesulitan menghitung menggunakan
garis-garis yang dicoret-coret. Guru juga menambahkan bahwa beliau
terkadang membacakan soal cerita agar mereka mudah memahaminya, karena
jika mereka membaca sendiri mereka tidak paham maksud dari soal cerita
tersebut. Butir pertanyaan kesepuluh mengenai dampak dari upaya yang
sudah dilakukan guru untuk menyelesaikan permasalahan Matematika materi
penjumlahan dan pengurangan. Dampaknya siswa menjadi tahu cara
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mengerjakan soal pengurangan, namun menurut guru hal itu memakan waktu
lama. Beliau mengakui belum menemukan cara lain untuk mengajar materi
tersebut.
Butir pertanyaan kesebelas mengenai penggunaan media dalam mata
pelajaran Matematika. Menurut guru beliau hanya menggunakan buku LKS
dan buku Tematik yang diberikan oleh pemerintah. Beliau bercerita ketika
mengajar langsung memberikan soal kepada siswa, dan dijelaskan sedikit lalu
meminta siswa untuk mencari tahu jawabannya sendiri. Butir pertanyaan
kedua belas mengenai media yang sering digunakan oleh guru ketika
menyampaikan materi penjumlahan dan pengurangan. Guru bercerita bahwa
beliau hanya menggunakan LKS dan buku Tematik yang disediakan oleh
sekolah.
Butir pertanyaan ketiga belas mengenai buku apa saja yang tersedia di
sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Buku yang disediakan di
sekolah untuk mengajar adalah buku LKS dan Tematik. Guru juga bercerita
bahwa buku Tematik kadang sulit diaplikasikan dan materinya kurang
mendalam. Butir pertanyaan keempat belas mengenai kebutuhan buku
panduan sebagai pendukung dalam pembelajaran Matematika. Menurut guru
beliau membutuhkan buku panduan sebagai referensi untuk mengajar dan
bisa digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa
dalam pembelajaran matematika kedua guru menggunakan metode ceramah
dan penugasan. Di samping hal itu, beberapa siswa masih kesulitan
memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Guru memanfaatkan
benda konkret di sekitar lingkungan sekolah serta memberikan bimbingan
khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika
materi penjumlahan dan pengurangan. Kedua guru mengakui bahwa mereka
membutuhkan buku panduan untuk mengajarkan materi matematika tentang
penjumlahan dan pengurangan.
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3) Pembahasan hasil observasi, hasil wawancara dan analisis kebutuhan
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada guru dan siswa, dapat
disimpulkan bahwa dalam pembelajaran siswa kurang aktif dalam mengikuti
pembelajaran. Hal ini disebabkan karena model pembelajaran yang digunakan
guru kurang menarik perhatian siswa. Saat pembelajaran dimulai beberapa
siswa tidak memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan mereka asyik
bermain, melamun, dan melakukan gerakan-gerakan untuk mencari perhatian
orang lain. Di sisi lain guru juga lebih terfokus pada siswa yang tidak tertib di
kelas beliau menghabiskan banyak waktu hanya untuk menegur siswa yang
tidak tertib selama mengikuti pembelajaran. Selain itu terdapat siswa yang
menangis karena bertengkar dengan siswa lain ketika pembelajaran
berlangsung, sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif.
Guru tidak menggunakan media konkret selama pembelajaran sehingga
membuat siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, selain itu guru hanya
berpedoman pada buku guru dan LKS. Hal ini yang membuat siswa menjadi
kurang tertarik dan bosan mengikuti pembelajaran karena guru hanya
menjelaskan sedikit dan langsung memberikan soal untuk dikerjakan oleh
siswa.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat
menarik kesimpulan bahwa guru jarang menggunakan permainan tradisional
untuk pembelajaran Matematika. Bahkan salah satu guru mengakui belum
pernah menggunakan media permainan tradisional untuk pembelajaran
Matematika. Pada saat mengajar guru menggunakan metode ceramah dan
penugasan. Dimana guru hanya memberikan penjelasan singkat dan langsung
memberikan soal kepada siswa untuk dikerjakan. Pada saat pembelajaran
dimulai, beberapa siswa tidak memperhatikan penjelasan guru, sehingga
mereka tidak bisa mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Hal ini
membuat siswa melakukan kesibukan lain seperti menggambar, melamun,
dan asyik bermain. Mereka akan mengerjakan soal ketika sudah ditegur oleh
guru, namun jika mereka sudah bosan mengerjakan mereka akan mencari
perhatian lagi sehingga suasana kelas menjadi tidak kondusif yang ditandai
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dengan adanya siswa yang bertengkar dan menangis ketika pembelajaran
berlangsung.
Mereka sangat menyukai permainan, dengan penggunaan permainan
mereka akan menjadi tertarik dan lebih mudah memahami materi. Dengan
menggunakan metode permainan tradisional, siswa akan belajar dengan cara
yang menyenangkan karena mereka dapat bermain sambil belajar. Akan
tetapi selama ini penggunaan permainan tradisional di sekolah masih belum
maksimal karena guru belum pernah menggunakan permainan tradisional
untuk pembelajaran matematika. Salah satu guru mengakui sudah pernah
menggunakan metode permainan tradisional pasaran, namun belum berjalan
secara maksimal karena kegiatannya masih terkesan monoton serta tidak
terdapat aturan permainan. Sehingga permainan tersebut dinilai oleh guru
kurang berhasil dan kurang efektif.
Berdasarkan analisis kebutuhan guru sangat membutuhkan referensi
berupa buku panduan sebagai bahan untuk mempersiapkan metode
pembelajaran yang baru pada saat mengajar, sehingga guru mempunyai
variasi mengajar yaitu dengan menggunakan metode permainan tradisional.
Buku yang akan dikembangkan berupa buku panduan permainan tradisional
untuk pembelajaran Matematika kelas II SD. Adanya buku panduan tersebut
dapat memudahkan guru untuk menggunakan metode yang kreatif dan
inovatif yaitu dengan permainan tradisional, guru juga akan mendapatkan
pengetahuan baru untuk mengajar materi matematika kelas II materi
penjumlahan dan pengurangan.
Permainan tradisional yang terdapat dalam buku panduan menggunakan
media yang mudah di temukan dan harganya terjangkau. Melalui permainan
tradisional siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran karena
mereka akan merasa senang, nyaman dan bersemangat, karena mereka
menyukai permainan. Berdasarkan hasil analisis, menyatakan bahwa buku
yang disediakan oleh sekolah hanya buku tematik dan LKS. Berdasarkan
analisis yang dilakukan oleh peneliti pada saat guru menyampaikan materi
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metode ceramah membuat siswa kurang aktif dan merasa bosan ketika
mengikuti pembelajaran.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti melakukan evaluasi
yaitu mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyesuaikan
kebutuhan guru yang telah ditemukan oleh peneliti. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, peneliti mengembangkan buku panduan yang dapat
digunakan oleh guru kelas II yang berisi tentang permainan tradisional yang
telah dimodifikasi dengan pembelajaran matematika. Sehingga dapat
membantu guru untuk menyampaikan materi matematika dengan cara yang
kreatif.
Dalam tahap analyze ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara.
Berdasarkan analisis kebutuhan peneliti mendapatkan data bahwa guru
membutuhkan buku panduan.

b) Design (Perancangan)
1) Sampul Buku Panduan
Sampul buku panduan dibuat menggunakan Microsoft Word 2010. Sampul
buku panduan dicetak menggunakan kertas Ivory 230gsm. Pada bagian atas
terdapat judul “Buku Panduan Permainan Tradisional”. Penulisan judul
menggunakan ukuran huruf sebesar 24pt. Pada bagian bawah terdapat tulisan
“Untuk Pembelajaran Matematika Kelas II SD/MI Tema 1 Sub tema 3 dan 4”
sebagai keterangan bahwa buku tersebut untuk mengajar materi matematika
kelas II tema 1 sub tema 3 dan 4. Penulisan keterangan tersebut menggunakan
ukuran huruf sebesar 18pt. Nama penulis diletakkan di sisi kiri atas dengan
ukuran huruf sebesar 14pt. Semua penulisan dalam sampul buku panduan
menggunakan jenis huruf Cambria (Headings).
Sampul buku panduan dilengkapi dengan foto yang merupakan dokumen
pribadi peneliti. Peneliti berencana menggunakan salah satu foto siswa ketika
sedang memainkan salah satu permainan tradisional. Warna yang digunakan
sebagai background sampul depan yaitu dominan warna kuning, warna merah
hati, dan warna biru. Warna sampul belakang menggunakan warna kuning
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polos. Pemilihan warna tersebut karena warna tersebut terlihat elegan dan
menarik untuk digunakan oleh guru.
2) Isi Buku Panduan
Buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran matematika tema
1 sub tema 3 dan 4 kelas II sekolah dasar dibuat dengan menggunakan
aplikasi Microsoft Word 2010. Ukuran huruf yang digunakan dalam penulisan
isi buku yaitu 12pt sementara ukuran judul 14pt. Jenis huruf yang digunakan
dalam penulisan isi buku yaitu Comic Sans MS dengan spasi 1,5. Kertas yang
digunakan untuk mencetak bagian isi buku yaitu Art Paper 150gsm. Susunan
isi buku panduan yaitu kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang terdiri
dari tujuan pembelajaran, KI dan KD, Indikator, Permainan Tradisional
secara umum, profil permainan tradisional, alat dan bahan, langkah-langkah
permainan, refleksi, serta biografi penulis.
3) Kata Pengantar
Kata pengantar berisi ucapan syukur penulis atas keberhasilan dalam
penyusunan buku panduan. Selain itu terdapat keterangan isi dalam buku
panduan, kegunaan buku panduan, permohonan maaf atas kekurangan dalam
penyusunan buku panduan, permintaan kritik dan saran serta ucapan terima
kasih juga disampaikan pada bagian ini. Tujuan penulisan kata pengantar
dalam buku panduan untuk memberikan dorongan dan gambaran kepada
pengguna buku panduan permainan tradisional yaitu guru kelas II sekolah
dasar.
4) Daftar Isi
Daftar isi terdiri dari keterangan halaman kata pengantar, daftar isi,
pendahuluan, permainan tradisional secara umum, profil permainan
tradisional yang digunakan, materi matematika, langkah-langkah permainan
yang telah dimodifikasi, latihan soal, refleksi, soal tantangan, kunci jawaban,
lampiran, daftar referensi, serta biografi penulis.
5) Biografi Penulis
Pada bagian biografi penulis berisi informasi terkait dengan penulis buku
panduan guru permainan tradisional siswa untuk belajar matematika kelas II
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SD tema 1 sub tema 3 dan 4. Biografi penulis terdiri dari foto penulis,
terdapat tempat dan tanggal lahir penulis, nama orang tua penulis, hobi
penulis, dan riwayat pendidikan penulis.
6) Daftar Referensi
Pada bagian daftar referensi berisi tentang sumber-sumber informasi yang
digunakan oleh peneliti. Sumber tersebut diambil dari beberapa buku, jurnal,
skripsi, maupun artikel.
Peneliti melakukan evaluasidengan menambahkan pengertian permainan
tradisional, pemetaan kompetensi dasar, cerita singkatsetiap permainan
tradisional, dan indikator. Pengertian permainan tradisional digunakan untuk
memperkenalkan atau memberikan gambaran terkait permainan tradisional
kepada pembaca. Pemetaan kompetensi dasar berpedoman pada buku guru
Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 yang diambil dari mata pelajaran
matematika pada tema 1 sub tema 3 dan 4 kelas II SD. Indikator merupakan
turunan dari kompetensi dasar. Cerita singkat permainan yang digunakan
untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait permainan tradisional yang
akan digunakan.
Dalam tahap design ini, peneliti menyusun produk buku panduan dengan
memperhatikan sepuluh kriteria buku panduan yang berkualitas menurut
pendapat Greene dan Petty.

c) Development (Pengembangan)
1) Isi Buku Panduan
Buku panduan yang dibuat oleh peneliti terdiri dari empat permainan
tradisional yang telah ditentukan. Permainan tradisional tersebut yaitu (1)
Permainan Dakon / Congklak berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta; (2)
Permainan Boi-boian berasal dari Jawa Barat; (3) Permainan Ular Tangga
berasal dari ; (4) Permainan Pletokan berasal dari Betawi. Empat permainan
tradisional tersebut dipilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan
karakteristik siswa kelas II menurut Piaget (Theodora, 2013: 229-230) bahwa
siswa kelas II termasuk dalam tahap operasional konkret dimana mereka
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membutuhkan situasi yang nyata dan objek nyata untuk membantunya
berpikir. Mereka juga mulai memahami konservasi massa, angka, area
kuantitas, volume dan berat. Selain itu mereka dapat menikmati permainan
dan menikmati aturan-aturan yang ada di dalamnya. Selain itu, alasan peneliti
memilih permainan tradisional tersebut karena berdasarkan hasil wawancara
dengan beberapa siswa kelas II di SDN Demangan bahwa mereka menyukai
permainan tersebut baik siswa laki-laki maupun perempuan. Melalui
permainan tradisional peneliti ingin mengajak untuk melestarikan permainan
tradisional yang ada di Indonesia yang kini mulai ditinggalkan. Pemilihan
permainan tradisional dari daerah yang berbeda-beda memiliki tujuan agar
siswa mengenal permainan tradisional dari berbagai daerah. Peneliti
melakukan modifikasi pada langkah permainan tradisional yang digunakan
untuk disesuaikan dengan materi matematika. Peneliti juga menambahkan
peraturan pada permainan agar permainan lebih terarah dan tetap kondusif.
2) Soal dalam Buku Panduan
Dalam buku panduan peneliti menambahkan soal latihan dan soal
tentangan yang dilengkapi dengan kunci jawaban. Bagian latihan soal sesuai
dengan materi pada setiap sub tema dan dapat dikerjakan oleh siswa setelah
mengikuti permainan tradisional dalam buku panduan tersebut. Sementara
soal tantangan mencakup seluruh soal dari setiap permainan yang terdapat
dalam buku panduan. Soal tantangan bertujuan agar siswa merasa tertantang
untuk mengerjakan soal, serta membantu siswa untuk mengetahui sejauh
mana kemampuannya memahami materi. Guru dapat menggunakan kunci
jawaban untuk membantu memeriksa dan mengoreksi jawaban siswa,
sehingga guru tidak perlu membuat kunci jawaban dari soal-soal dalam buku
panduan.
3) Materi Matematika
Dalam buku panduan peneliti menambahkan materi matematika di dalam
setiap permainan. Hal ini bertujuan agar guru lebih mudah untuk memilih
permainan yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan kepada siswa.
Dalam permainan dakon terdapat materi matematika yaitu penjumlahan dan
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pengurangan dengan cara panjang. Kemudian dalam permainan boi-boian
terdapat materi matematika yaitu penjumlahan dan pengurangan dengan cara
pendek. Dalam permainan ular tangga terdapat materi matematika yaitu
menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Pada
permainan pletokan terdapat materi matematika yaitu menyelesaikan masalah
penjumlahan dan pengurangan tiga bilangan.
4) Lampiran
Pada bagian lampiran terdiri dari lampiran soal-soal yang dapat digunakan
guru sebagai referensi dalam pembuatan soal. Setiap permainan tradisional
menggunakan jenis soal yang berbeda-beda yang dapat dilihat pada bagian
lampiran.
5) Daftar Referensi
Peneliti menggunakan referensi dari berbagai sumber dalam penelitian
pengembangan buku panduan ini. Peneliti menambahkan sumber-sumber
yang digunakan dalam menyelesaikan buku panduan permainan tradisional.
Sumber-sumber tersebut berupa buku teks, buku guru, buku siswa dan
internet. Sumber referensi dari internet merupakan gambar-gambar yang
digunakan sebagai pendukung langkah-langkah dalam permainan agar mudah
dipahami oleh pembaca.
Peneliti membuat produk awal berupa buku panduan permainan tradisional
untuk pembelajaran matematika kelas II tema 1 sub tema 3 dan 4. Peneliti
sebelumnya telah menyusun instrumen validasi yang dapat dilihat pada Bab
III. Kemudian peneliti mencetak buku panduan tersebut dan menyerahkan
buku panduan kepada 3 validator yaitu seorang ahli matematika, seorang ahli
permainan, dan seorang guru kelas bawah.
Buku panduan kemudian divalidasi oleh ahli dan guru yang telah dipilih
oleh peneliti sebagai validator. Hasil dari validasi produk tersebut adalah
untuk mengetahui kualitas dari buku yang akan diujikan kepada guru kelas II
SD. Produk yang telah divalidasi oleh ahli dan guru kemudian direvisi
sebagai evaluasi sumatif.
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Pada tahap ini, peneliti menjabarkan kajian produk akhir berdasarkan
kuesioner validasi kepada para ahli dan hasil uji coba produk kepada guru
terkait kelayakan produk dan kualitas produk sesuai dengan sepuluh kriteria
buku panduan yang berkualitas sebagai evaluasi sumatif. Hasil pretest dan
posttest ketika uji coba permainan kepada siswa digunakan sebagai evaluasi
formatif. Evaluasi dilakukan dalam setiap tahap. Pada penelitian ini,
menghasilkan produk akhir berupa buku panduan permainan tradisional untuk
pembelajaran matematika tema 1 kelas II SD.
Berdasarkan hasil validasi, terdapat dua macam data yang diperoleh yaitu
data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh berdasarkan hasil
angket penilaian dengan empat skala. Sedangkan data kualitatif diperoleh
berdasarkan hasil penilaian tambahan atau saran dari validator. Kriteria
penskoran dalam angket validasi ahli sesuai dengan yang telah dicantumkan
pada Bab III. Berikut adalah tabel hasil validasi oleh para ahli dan guru:
Tabel 4.1 Hasil Validasi Oleh Para Ahli dan Guru
Validator
Dosen Ahli Matematika
Dosen Ahli Permainan Tradisional
Guru SD
Kesimpulan

Skor
3,3
3,0
3,3
3,2

Kategori
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi

Berikut adalah penyajian data penilaian kuesioner oleh ahli matematika,
ahli permainan tradisional, dan guru SD beserta kritik dan saran:
1) Hasil Validasi Ahli dan Revisi Produk
Produk dalam penelitian ini membutuhkan penilaian untuk mendapatkan
saran dan komentar untuk perbaikan yang berkaitan dengan kriteria buku
panduan yang berkualitas. Peneliti memberikan kuesioner validasi kualitas
buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran matematika tema 1
kelas II SD yang terdiri dari 23 pernyataan pada tiga validator.
a) Hasil Validasi dan Revisi Ahli Matematika
Ahli matematika yang memvalidasi produk dalam penelitian ini adalah
Andri Anugrahana, S.Pd., M.Pd. yang dilakukan pada tanggal 14 Februari
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2020. Indikator yang dinilai dari produk adalah desain produk, isi buku dan
kualitas gambar.
Hail validasi oleh ahli matematika menunjukkan produk memperoleh skor
rata-rata sebesar 3,3. Skor tersebut kemudian dibandingkan dengan skala
empat. Perbandingan menunjukkan produk dalam penelitian ini termasuk
dalam kategori “sangat tinggi”. Hasil validasi juga menunjukkan adanya
beberapa komentar atau saran dari ahli matematika dan revisi yang peneliti
lakukan sebagai berikut.
Ahli matematika menyampaikan beberapa komentar untuk merevisi buku
panduan agar layak untuk digunakan sebagai panduan guru dalam memberikan
pembelajaran matematika tema 1 melalui permainan tradisional untuk kelas II
SD. Komentar tersebut menjadi landasan peneliti untuk merevisi produk.
Beberapa komentar yang diberikan oleh ahli matematika dan komentar
tersebut sebagai saran bagi peneliti untuk melakukan revisi, yaitu 1) Foto
dalam cover sebaiknya menggunakan foto yang tidak terpotong pada bagian
kepalanya, kemudian peneliti mengganti cover dengan foto yang tidak
terpotong; 2) Permainan lompat tali dan ular naga kurang efektif dilakukan,
kemudian peneliti mengubah permainan yang lebih efektif yaitu ular tangga
dan pletokan; 3) Langkah-langkah dalam permainan boi-boian kurang efektif
jika setiap individu mengerjakan soal, kemudian peneliti mengubah langkahlangkah dalam permainan boi-boian

agar siswa mengerjakan secara

berkelompok; 4) Tambahkan lampiran soal, kemudian peneliti menambahkan
lampiran soal yang terdapat dalam setiap permainan sebagai referensi untuk
guru.
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Tabel 4.2 Komentar Ahli Matematika dan Revisi Produk
No

Komentar

Revisi

Dalam cover gunakan foto yang kepalanya
1

tidak terpotong

Peneliti mengubah foto cover buku yang
kepala orangnya tidak terpotong

Sebelum Direvisi

Sesudah Direvisi

Pada kedua gambar diatas memiliki perbedaan yang sangat mencolok pada
gambar sebelum revisi peneliti menggunakan foto terpotong bagian kepala
siswanya. Peneliti melakukan revisi dari ahli matematika yaitu mengubah foto
pada cover dengan foto yang kepalanya tidak terpotong. Menurut ahli
matematika, foto yang digunakan dalam cover kepala siswanya terpotong,
membuat cover terlihat kurang baik. Peneliti merevisi bagian cover dengan
cara mengganti foto yang utuh serta kepala siswanya tidak terpotong.
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Tabel 4.3 Komentar Ahli Matematika dan Revisi Produk
No
2.

Komentar

Revisi

Peneliti mengubah permainan yang
Permainan lompat tali dan ular naga lebih efektif yaitu ular tangga dan
kurang efektif dilakukan
pletokan

Sebelum Direvisi

Sesudah Direvisi

Peneliti melakukan revisi dengan mengubah permainan lompat tali
menjadi permainan ular tangga. Serta mengubah permainan ular naga menjadi
permainan pletokan. Hal ini dilakukan karena menurut ahli matematika
permainan lompat tali dan ular tangga kurang yang telah dimodifikasi kurang
efektif untuk dipraktikkan bersama siswa kelas II sekolah dasar.
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Tabel 4.4 Komentar Ahli Matematika dan Revisi Produk
N
o
3.

Komentar

Revisi

Peneliti mengubah langkah-langkah
Langkah-langkah dalam permainan dalam permainan boi-boian agar siswa
boi-boian kurang efektif jika setiap mengerjakan secara berkelompok.
individu mengerjakan soal.

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Peneliti melakukan revisi dari ahli matematika, yaitu mengubah langkahlangkah dalam permainan boi-boian agar lebih efektif untuk dipraktikkan.
Peneliti mengubah langkah yang pada awalnya tim penjaga harus mengejar tim
bermain, menjadi tim penjaga harus mencari tim bermain yang bersembunyi.
Peneliti juga mengubah langkah yang pada awalnya tim penjaga harus
mengerjakan soal sendiri-sendiri diubah menjadi tim penjaga harus menyusun
balok secara berurutan serta soal dikerjakan bersama-sama dengan tim. Peneliti
juga menambahkan gambar untuk memudahkan guru memahami langkahlangkah permainannya.
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Tabel 4.5 Komentar Ahli Matematika dan Revisi Produk
No
Komentar
4.
Tambahkan lampiran soal

Revisi
Peneliti menambahkan lampiran soal yang
terdapat dalam setiap permainan sebagai
referensi untuk guru.

Sebelum Revisi

Sesudah Direvisi

Tidak terdapat lampiran soal

Peneliti menambahkan lampiran berupa soal-soal yang dapat digunakan
dalam setiap permainan. Awalnya peneliti belum menambahkan lampiran soal
pada buku panduan. Menurut ahli matematika, akan lebih baik jika guru
diberikan referensi contoh soal yang dapat digunakan dalam setiap permainan.
Pada bagian ini dapat membantu guru untuk mengetahui contoh-contoh soal
yang dapat digunakan dalam setiap permainan.
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b) Hasil Validasi dan Revisi Ahli Permainan Anak
Ahli permainan yang memvalidasi produk dalam penelitian ini adalah Irine
Kurniastuti, S.Psi., M.Psi. yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019.
Indikator yang dinilai dari produk adalah desain produk dan isi buku. Rata-rata
nilai validasi dari ahli permainan anak sebesar 3,0. Skor yang diperoleh
kemudian dibandingkan pada konversi data skala empat yang telah ditentukan
dan hasilnya menunjukkan bahwa produk penelitian ini termasuk dalam
kategori “sangat tinggi”. Hasil tersebut menunjukkan bahwa buku panduan
yang dikembangkan sudah layak untuk diujikan di lapangan.
Ahli permainan anak menyampaikan beberapa komentar untuk merevisi
buku panduan agar layak digunakan sebagai buku panduan guru untuk
memberikan pembelajaran matematika kelas II SD. Komentar tersebut menjadi
landasan peneliti untuk melakukan revisi terhadap produk. Komentar yang
diberikan oleh ahli permainan anak, yaitu 1) gambar perlu diperjelas, kemudian
peneliti melakukan revisi dengan menggunakan gambar dengan kualitas
gambar yang lebih baik; 2) masih perlu disesuaikan pembagian kelompok,
jumlah media, dan durasi, kemudian peneliti melakukan revisi dengan
menambahkan pembagian kelompok, jumlah media, dan durasi permainan; 3)
Tambahkan ukuran dari media, peneliti tidak melakukan revisi karena menurut
guru media sudah jelas; 4) Refleksi belum ada, kemudian peneliti melakukan
revisi dengan menambahkan refleksi; 5) Cerita singkat permainan diganti yang
berhubungan dengan manfaat, kemudian peneliti melakukan revisi dengan
mengubah keterangan permainan yang berhubungan dengan manfaat; 6) Dari
penjelasan materi ke langkah-langkah permainan kesannya melompat, peneliti
melakukan revisi dengan menambahkan kalimat penghubung sebelum lengkahlangkah permainan.
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Tabel 4.6 Komentar Ahli Permainan dan Revisi Produk
No
1.

Komentar
Gambar perlu diperjelas

Sebelum Direvisi

Revisi
Peneliti melakukan revisi dengan
mengubah beberapa gambar dengan
kualitas yang lebih baik

Sesudah Direvisi

Pada kedua gambar diatas memiliki perbedaan yang sangat mencolok pada
gambar sebelum revisi peneliti menggunakan foto dengan kualitas yang kurang
bagus. Peneliti melakukan revisi dari ahli permainan yaitu mengubah foto
dengan kualitas yang bagus agar lebih jelas ketika buku sudah dicetak.
Menurut ahli permainan, foto yang digunakan kurang jelas karena pecah
setelah dicetak. Peneliti merevisi bagian foto dengan cara mengganti dengan
foto yang kualitasnya lebih baik.
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Tabel 4.7 Komentar Ahli Permainan dan Revisi Produk
No
2.

Komentar

Revisi

Masih
perlu
disesuaikan Peneliti
melakukan
revisi
dengan
bagian pembagian kelompok, menambahkan pembagian kelompok, jumlah
jumlah media, dan durasi.
media, dan durasi permainan.

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Tidak terdapat pembagian
kelompok, alat dan bahan,
serta durasi permainan

Peneliti menambahkan durasi permainan, alat dan bahan, serta pembagian
kelompok. Durasi permainan bertujuan untuk membantu guru mengatur waktu.
Alat dan bahan bertujuan untuk memudahkan guru untuk menyiapkan alat dan
bahan ketika akan mempraktikkan permainan. Pembagian kelompok bertujuan
untuk memberikan referensi bagi guru dalam membagi kelompok.

Tabel 4.8 Komentar Ahli Permainan dan Revisi Produk
No
3.

Komentar
Tambahkan ukuran dari media

Revisi
Peneliti tidak melakukan revisi karena
menurut guru SD media sudah jelas.
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Tabel 4.9 Komentar Ahli Permainan dan Revisi Produk
No
4.

Komentar
Refleksi belum ada

Revisi
Peneliti
melakukan
menambahkan refleksi.

Sebelum Direvisi

revisi

dengan

Sesudah Direvisi

Tidak terdapat refleksi

Sebelumnya peneliti tidak mencantumkan lembar refleksi bagi siswa.
Kemudian ahli permainan memberikan komentar bahwa refleksi belum ada.
Oleh karena itu, peneliti menambahkan refleksi untuk siswa yang dapat
digunakan oleh guru ketika selesai mengajarkan materi matematika
menggunakan permainan tradisional. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
guru untuk mengetahui perasaan siswa setelah mengikuti pembelajaran
menggunakan permainan tradisional.
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Tabel 4.10 Komentar Ahli Permainan dan Revisi Produk
No
5.

Komentar

Revisi

Cerita singkat permainan diganti Peneliti melakukan revisi dengan
yang berhubungan dengan manfaat
mengubah keterangan permainan yang
berhubungan dengan manfaat.

Sebelum Direvisi

Sesudah Direvisi

Peneliti mengubah informasi singkat tentang permainan yang digunakan
dengan menambahkan manfaat dalam setiap permainan. Hal ini bertujuan agar
guru mengetahui manfaat permainan tradisional yang digunakan dalam
pembelajaran Matematika.
Selain itu, peneliti juga melakukan revisi dengan menambahkan kalimat
penghubung sebelum memasuki bagian materi matematika. Hal ini bertujuan
agar kesannya tidak melompat, jadi peneliti menambahkan kalimat
penghubung agar lebih mudah dipahami oleh guru.
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c) Hasil Validasi dan Revisi Guru SD
Guru SD yang memvalidasi buku panduan adalah guru kelas III SD
Kanisius Sorowajan yaitu Maria Anita W, S.Pd. yang dilakukan pada tanggal
21 Januari 2020. Validasi oleh guru kelas bawah bertujuan agar peneliti
mendapatkan data kelayakan produk buku yang dibuat oleh peneliti.
Hasil validasi oleh guru kelas III SD menunjukkan produk memperoleh
skor rata-rata sebesar 3,3. Skor tersebut kemudian dibandingkan dengan skala
empat yang telah ditentukan. Perbandingan menunjukkan bahwa produk dalam
penelitian ini termasuk dalam kategori “sangat tinggi”. Berikut adalah hasil
validasi dari guru kelas III SD berupa komentar dan revisi.
Tabel 4.11 Komentar Guru SD dan Revisi Produk
No.
1.

Komentar

Revisi

Penulisan spasi lebih diperhatikan Peneliti melakukan revisi dengan cara
karena masih ada beberapa kalimat melakukan koreksi penggunaan spasi.
yang jarak spasinya terlalu jauh.

2.

Sudah baik namun perlu diperhatikan Peneliti tidak melakukan revisi.
dalam penulisan spasi

3.

Perlu ditingkatkan lagi karena masih Peneliti melakukan revisi dengan cara
ada kata yang salah di bagian daftar memperbaiki kata dalam daftar isi
isi.

yang

masih

salah

yaitu

kata

“permaian”. Peneliti melakukan revisi
dengan mengganti dengan kata yang
tepat yaitu “permainan”

Guru menyampaikan beberapa komentar untuk merevisi buku panduan agar
layak digunakan sebagai buku panduan yang berkualitas untuk pembelajaran
matematika tema 1 kelas II SD. Berdasarkan hasil validasi oleh guru kelas
bawah, peneliti tidak melakukan revisi. Peneliti hanya melakukan koreksi
penggunaan spasi pada buku.
Setelah

melakukan

validasi,

peneliti

melakukan

evaluasiuntuk

menghasilkan produk akhir. Produk akhir buku panduan permainan tradisional
untuk pembelajaran matematika tema 1 kelas II SD. Produk akhir dari buku
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panduan terdiri dari kata pengantar, daftar isi, Pendahuluan, Permainan
Tradisional, Cerita singkat permainan tradisional yang digunakan, materi
matematika, langkah-langkah permainan, latihan soal, refleksi, soal tantangan,
kunci jawaban, lampiran soal, daftar referensi dan biografi penulis. Pada
bagian refleksi terdapat kalimat petunjuk yang ditunjukkan bagi siswa. Semua
isi dari buku panduan memiliki keterkaitan dengan permainan dan materi
matematika.

d) Implementation (Implementasi)
Dalam tahap Implementation ini peneliti akan melakukan uji coba kepada
guru kelas II sekolah dasar. Semua rancangan produk buku panduan yang
telah dikembangkan, diterapkan setelah peneliti melakukan revisi.
1) Uji Coba Guru
Dalam melakukan uji coba produk kepada guru, peneliti mencetak kembali
produk yang telah direvisi setelah divalidasi. Sebelum melakukan uji coba,
peneliti memberikan buku panduan kepada guru untuk dibaca dan dipelajari
terlebih dahulu, sehingga guru dapat memberikan penilaian terhadap buku
tersebut. Peneliti juga melakukan koordinasi kepada guru sebelum melakukan
uji coba agar guru mempunyai gambaran dalam pelaksanaan uji coba produk
buku panduan. Guru akan menilai kualitas buku berdasarkan kuesioner yang
telah disiapkan oleh peneliti. Berdasarkan hasil kuesioner uji coba, guru kelas
II-A menjawab bahwa 1) Secara keseluruhan isi buku sudah jelas dan mudah
dipraktikkan, 2) Buku panduan bisa saya praktikkan kepada siswa saat
pembelajaran karena bahan-bahannya murah dan mudah didapat, 3) Buku
panduan permainan tradisional bermanfaat memberikan acuan untuk
pembelajaran yang menyenangkan dan mencapai tujuan pembelajaran. Guru
juga mengatakan bahwa buku panduan memiliki tampilan yang menarik
kertas yang digunakan juga sudah bagus serta isi dalam buku panduan dapat
dipahami dan mudah dipraktikkan kepada siswa. Adanya buku panduan dapat
membuat pembelajaran matematika lebih menyenangkan karena mereka
merasa bahagia, ceria, dan menikmati kebersamaan. Permainan dalam buku
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panduan juga membuat siswa menjadi aktif, seperti permainan boi-boian dan
pletokan bahan-bahannya mudah didapat serta dapat mengajarkan untuk
mendur ulang sampah karena dalam permainan menggunakan bahan-bahan
seperti kertas bekas dan kayu bekas hal itu dapat mengeluarkan biaya yang
minimal dengan hasil belajar semaksimal mungkin. Selain itu, dalam
permainan siswa dapat belajar untuk mematuhi aturan. Adanya buku panduan
ini guru terbantu untuk menyalurkan hasrat bermain anak, karena jika mereka
belajar di kelas terus mereka akan merasa bosan. Ketika guru sedang
menjelaskan mereka senang bermain-main sendiri dan mencari kesibukan
sendiri, dengan adanya buku panduan ini membantu guru untuk menciptakan
metode pembelajaran yang kreatif yang dapat menyalurkan hasrat siswa
untuk bermain, namun tetap dalam konteks pembelajaran sehingga dapat
mencapai tujuan pembelajaran.
Selain memberikan kuesioner uji coba kepada guru kelas II-A, peneliti
juga melakukan kuesioner uji coba kepada kelas II-B. Berdasarkan hasil
kuesioner uji coba, guru kelas II-B menjawab bahwa 1) Keseluruhan isi buku
sudah jelas, kalimat dalam buku sudah jelas dan dapat dipahami, 2)
Permainan dalam buku panduan bisa direalisasikan bersama siswa, 3) Buku
panduan permainan tradisional bermanfaat karena dalam mengajar guru
mempunyai variasi mengajar, siswa dapat berperan aktif, siswa memahami
materi dengan cara yang menyenangkan melalui permainan, serta bahanbahan dalam permainan yang dapat dicari dengan mudah.
Berdasarkan uji coba terhadap guru, peneliti menyimpulkan bahwa buku
panduan permainan tradisional untuk pembelajaran matematika tema 1 sub
tema 3 dan 4 kelas II sekolah dasar mencakup kesepuluh kriteria buku
panduan yang berkualitas. Hal ini terbukti berdasarkan jawaban guru dalam
kuesioner uji coba produk. Hasil uji coba produk kepada guru untuk menilai
kelayakan produk berupa buku panduan yang berkualitas menurut Greene dan
Petty tersebut dievaluasi. Pada tahap ini, evaluasi adalah tahap sumatif karena
bertujuan untuk menilai kualitas produk berdasarkan hasil uji coba.
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2) Uji Coba Siswa
Uji coba buku panduan kepada siswa kelas II sekolah dasar dilakukan
setelah peneliti melakukan revisi berdasarkan hasil validasi dengan ahli
matematika, ahli permainan, dan guru SD. Uji coba kepada siswa dilakukan
untuk menguji permainan yang digunakan dalam buku panduan.
Uji coba dilakukan sepuluh siswa kelas II-A dan sepuluh siswa kelas II-B
SDN Demangan Yogyakarta. Uji coba dilaksanakan pada tanggal 9 Maret
2020 di kelas II-B dan 16 Maret 2020 di kelas II-A. Uji coba dilakukan secara
singkat karena waktu yang terbatas dan peneliti harus melakukan uji coba
empat permainan tradisional sesuai dengan materi pada sub tema masingmasing. Dalam satu hari penelitian, peneliti menggunakan waktu selama tiga
jam pelajaran dengan menguji coba dua permainan.
Uji coba pada hari pertama adalah permainan Dakon dan Ular tangga yang
dilakukan di kelas II-B. Alasan peneliti memilih kedua permainan ini karena
kedua permainan ini dapat dipraktikkan di dalam kelas. Sehingga guru tidak
merasa kesulitan untuk mengondisikan siswa serta dapat fokus mengajar di
dalam kelas. Dalam permainan ini, siswa diajak bermain sambil belajar materi
penjumlahan dan pengurangan cara panjang serta materi penyelesaian masalah
sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua
bilangan. Sebelum permainan diujikan, guru membagikan soal pretest kepada
siswa kelas II-B. Pemberian soal pretest bertujuan untuk mengetahui
kemampuan awal siswa.
Setelah itu guru membagi siswa ke dalam kelompok untuk memudahkan
guru membagikan media permainan tradisional kepada siswa. Permainan yang
diujikan yang pertama adalah permainan dakon. Sebelum memulai permainan
guru mengenalkan komponen-komponen dalam permainan dakon yang telah
dimodifikasi. Setelah itu guru mempraktikkan cara memainkan permainan
dakon yang telah dimodifikasi. Permainan dilakukan sesuai langkah-langkah
permainan yang ada di dalam buku panduan.
Guru meminta siswa untuk mencoba permainan secara berkelompok.
Setelah permainan selesai guru melakukan modifikasi dengan cara

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
95

menandingkan siswa yang menang dalam permainan. Hal itu membuat siswa
tambah antusias mengikuti permainan, beberapa siswa yang lain saling
memberikan semangat kepada siswa yang bertanding. Awalnya, beberapa
siswa tidak paham teknik menyimpan dan meminjam. Setelah mempraktikkan
permainan tradisional dakon, siswa dapat memahami konsep menyimpan dan
meminjam dan bisa menjawab soal dengan tepat.
Setelah permainan dakon selesai, siswa diajak untuk bermain Ular tangga.
Permainan ini mengajak siswa bermain sambil belajar materi pemecahan
masalah penjumlahan dan pengurangan dua bilangan. Pertama, guru meminta
siswa untuk mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Kemudian guru
menjelaskan dan mempraktikkan permainan ular tangga yang telah
dimodifikasi. Siswa terlihat sangat senang dan antusias bermain ular tangga
bersama dengan teman-temannya. Mereka juga berhasil menjawab soal cerita
dengan tepat. Hingga waktu permainan telah selesai, siswa masih ingin terus
bermain. Peneliti merasa senang dan puas melihat anak-anak dapat bermain
sekaligus belajar matematika. Peneliti juga puas karena anak-anak mampu
memecahkan permasalahan dalam permainan tersebut. Setelah permainan
selesai, peneliti meminta siswa untuk mengerjakan soal posttest dan refleksi.
Soal dalam posttest yang dibuat sesuai dengan materi pada sub tema yang
dipelajari menggunakan dakon dan ular tangga, yaitu penjumlahan dan
pengurangan dengan cara panjang serta pemecahan masalah penjumlahan dan
pengurangan dua bilangan.
Uji coba yang kedua adalah permainan Boi-boian dan Pletokan yang
dilakukan di kelas II-A. Melalui permainan ini, siswa diajak untuk bermain
sambil belajar materi penjumlahan dan pengurangan dengan cara pendek serta
materi pemecahan masalah penjumlahan dan pengurangan tiga bilangan.
Sebelum permainan diujikan, guru terlebih dahulu membagikan soal pretest
kepada siswa. Tujuan dari pembagian soal pretest kepada siswa untuk
mengetahui kemampuan awal siswa.
Setelah itu guru membagi siswa ke dalam kelompok. Permainan yang
diujikan pertama adalah permainan Boi-boian. Sebelum memulai permainan,
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guru menjelaskan dan mempraktikkan permainan boi-boian yang telah
dimodifikasi di kelas. Guru menjelaskan sesuai dengan langkah-langkah
dalam buku panduan. Setelah siswa memahami aturan bermain permainan boiboian, guru mengajak siswa kelas II-A ke aula sekolah karena tempatnya lebih
luas. Guru meminta siswa untuk mempraktikkan permainan boi-boian yang
telah dimodifikasi. Setelah permainan selesai, guru meminta siswa untuk
mengerjakan soal post-tests sesuai dengan materi pada sub tema yang
dipelajari menggunakan permainan boi-boian yaitu penjumlahan dan
pengurangan dengan cara pendek. Pada saat siswa belajar sambil bermain boiboian siswa sangat antusias mengikuti permainan, mereka juga antusias untuk
mengerjakan soal yang terdapat dalam potongan balok. Setelah permainan
selesai, siswa diminta mengerjakan soal post-test.
Permainan yang terakhir yaitu permainan pletokan. Dalam permainan ini
siswa diajak untuk bermain sambil belajar materi pemecahan masalah
penjumlahan dan pengurangan tiga bilangan. Peneliti meminta siswa untuk
mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Sebelum memulai permainan, guru
menjelaskan aturan permainan pletokan sesuai dengan buku panduan. Guru
juga memberi contoh cara bermain pletokan yang telah dimodifikasi. Siswa
terlihat sangat antusias dan tidak sabar untuk mencobanya. Saat diminta guru
untuk memberikan contoh, siswa sangat antusias ingin maju ke depan kelas
dan memberikan contoh menggunakan pletokan.
Setelah itu, guru membagi siswa kedalam kelompok yang beranggotakan
enam siswa tiap kelompok. Guru mengajak siswa ke aula untuk
mempraktikkan permainan pletokan. Siswa sangat antusias mencoba
permainan baik laki-laki maupun perempuan, mereka sangat bersemangat.
Beberapa dari mereka mendukung timnya agar bisa menembak dengan tepat
sasaran. Dalam permainan guru mendampingi siswa agar tetap kondusif serta
menilai hasil pekerjaan tiap kelompok. Setelah permainan selesai, guru
meminta siswa untuk masuk kelas kembali. Peneliti meminta siswa untuk
mengerjakan soal posttest dan refleksi.
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Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi dengan membuat refleksi
dengan bahasa yang lebih sederhana lagi agar dapat dipahami oleh siswa kelas
II SD. Selain itu peneliti melakukan evaluasi dalam memberikan soal kepada
siswa kelas II dengan jumlah yang secukupnya yaitu sama dengan kurang dari
10 soal, karena mereka akan merasa terbebani dengan adanya soal yang terlalu
banyak.

e) Evaluation (Evaluasi)
Pada tahap ini, peneliti akan melakukan penjabaran kajian produk akhir
berdasarkan hasil kuesioner validasi oleh ahli dan hasil uji coba produk kepada
guru terkait kelayakan dan kualitas produk buku panduan sesuai dengan
kriteria buku panduan yang berkualitas menurut Greene dan Petty sebagai
evaluasi sumatif. Sedangkan dalam evaluasi formatif yang digunakan adalah
hasil pretest dan posttest uji coba permainan kepada siswa.
Hasil dari uji coba terbatas kepada siswa kelas II-A dan II-B di SD Negeri
Demangan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.12 Hasil Pretest dan Posttest Kelas II-A
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Affan
Ainur
Naura
Arya
Aziz
Kaka
Lino
Meidrya
Nur Zahra
Saputra
Nilai Ratarata

Permainan
Boi-boian
Pretest
posttest
40
100
20
100
20
80
40
60
40
80
10
80
40
100
40
100
60
100
40
100
35

90

Permainan
Pletokan
pretest
posttest
20
100
0
60
0
100
20
80
40
40
0
60
40
60
20
100
40
80
20
80
20

76
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Berdasarkan tabel di atas, persentase nilai yang diperoleh siswa kelas II A
setelah mengerjakan soal pretest dan posttest mengalami peningkatan dari 27,5
% menjadi 83% atau dapat dikatakan bahwa siswa mengalami peningkatan
hasil belajar sebesar 55,5%.
Tabel 4.13 Hasil Pretest dan Posttest Kelas II-B
No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nuno
Aira
Alfian
Bilqis
Neisha
Herjuno
Olivia
Risky
Shafira
Widya
Nilai Ratarata

Permainan
Dakon
Pretest
Posttest
50
100
67
100
67
83
33
83
50
100
50
83
67
92
67
83
50
100
67
83
56,8

90,7

Permainan Ular
Tangga
Pretest
Posttest
50
100
75
100
50
100
50
50
25
75
50
75
25
75
75
100
50
75
75
100
52,5

85

Persentase nilai yang diperoleh siswa kelas II-B setelah mengerjakan soal
pretest dan posttest mengalami peningkatan dari 54,65% menjadi 87,85% atau
dapat dikatakan bahwa siswa mengalami peningkatan hasil belajar sebesar
33,2%.
Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa buku
panduan permainan tradisional anak untuk belajar matematika kelas II SD tema
1 sub tema 3 dan 4 terbukti dapat membantu guru dalam pembelajaran
matematika sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat.
Setelah selesai melakukan pembelajaran melalui empat permainan dengan
materi yang berbeda, guru meminta siswa untuk mengisi kuesioner berupa
pertanyaan refleksi sederhana yang terdiri dari dua soal sesuai pada kisi-kisi
yang ada pada bab III. Hasil kuesioner siswa kelas II-A dan II-B dapat dilihat
pada tabel 4.3.
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Tabel 4.14 Hasil Kuesioner Uji Coba Siswa Kelas II-A
Jawaban

Jawaban

Jawaban

Perasaan

Pemahaman

Manfaat

Affan

Senang

Paham

Jadi bisa

2

Ainur

Senang

Paham

Jadi bisa

3

Naura

Bahagia, Senang

Paham

Buat aku bisa

4

Arya

Senang

Paham

Jadi mudah

5

Aziz

Senang

Paham

Jadi bisa

6

Kaka

Senang

Paham

Menjadi mudah

7

Lino

Senang

Paham

Jadi bisa

8

Meidrya

Senang

Paham

Jadi bisa

9

Nur Zahra

Senang

Paham

Jadi bisa

10

Saputra

Senang

Paham

Jadi bisa

No

Nama

1

Berdasarkan kuesioner uji coba permainan pada siswa kelas II-A, dapat
dilihat bahwa 100% siswa merasa senang dengan kegiatan belajar sambil
bermain, 100% siswa menyatakan bahwa menjadi paham terkait materi yang
dipelajari dalam permainan dan untuk manfaat yang didapatkan 80% siswa
menjawab jadi bisa, dan 20% menjawab jadi mudah.
Tabel 4.15 Hasil Kuesioner Uji Coba Siswa Kelas II-B
No

Nama

Jawaban
Jawaban Perasaan

Pemahaman

Jawaban Manfaat

1

Nuno

Senang

Paham

Jadi bisa

2

Aira

Senang

Paham

Jadi bisa

3

Alfian

Senang

Paham

Jadi bisa

4

Bilqis

Senang

Paham

Jadi gembira

5

Neisha

Senang

Paham

Biar bisa pintar

6

Herjuno

Senang

Paham

Jadi bisa

7

Olivia

Senang

Paham

Jadi bisa

8

Risky

Senang

Paham

Jadi bisa

9

Shafira

Senang

Paham

Jadi bisa

10

Widya

Senang

Paham

Agar menjadi
pintar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100

Berdasarkan kuesioner uji coba permainan siswa kelas II-B, dapat dilihat
bahwa 100% siswa merasa senang dengan kegiatan belajar sambil bermain,
100% siswa menyatakan bahwa menjadi paham terkait materi yang dipelajari
dalam permainan dan untuk manfaat yang didapatkan 70% siswa menjawab
jadi bisa, 10% menjawab gembira, dan 20% menjawab jadi pintar.
Hasil kuesioner ini membuktikan bahwa permainan dalam buku panduan
dapat membuat siswa menjadi senang, siswa menjadi paham, serta memberikan
manfaat untuk siswa karena mereka menjadi lebih bisa memahami materi
matematika. Setelah melakukan uji coba produk buku panduan, guru
berpendapat bahwa buku panduan ini sangat inovatif dan membantu guru untuk
mengajarkan materi matematika. Selain mudah untuk dipraktikkan kepada
siswa, alat dan bahan yang digunakan juga mudah didapatkan di lingkungan
sekitar serta dapat dibeli dengan harga yang terjangkau.

2) Kualitas Produk Buku Panduan Guru
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk berupa buku
panduan permainan tradisional untuk pembelajaran matematika tema 1 kelas II
SD. Peneliti mengembangkan produk buku permainan tradisional dengan 10
kriteria buku panduan yang berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo,
2008: 45). Sepuluh kriteria ini menjadi dasar untuk peneliti dalam
mengembangkan produk buku panduan permainan tradisional.
1. Harus menarik minat bagi yang mempergunakannya
Buku panduan permainan tradisional didesain dengan menarik agar
pembaca tertarik untuk membacanya dan menggunakannya. Menggunakan
sampul buku yang elegan dengan desain perpaduan warna yang menarik,
penggunaan foto-foto hasil dokumentasi pribadi, dan materi matematika
yang dapat disampaikan dengan cara yang menyenangkan dapat menarik
perhatian guru kelas II. Judul buku panduan dibuat dengan menarik agar
guru tertarik untuk membacanya. Foto dalam sampul sudah sesuai dengan
isi dalam buku panduan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan guru yang
menyatakan bahwa buku panduan ini sudah sangat bagus dan menarik,
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karena dari sampulnya maupun isi bukunya disajikan dengan huruf yang
mudah dibaca serta kualitas kertas yang digunakan sudah baik dan
tampilannya sangat elegan.
2. Harus memberi motivasi bagi guru
Buku panduan harus memberikan motivasi bagi pembacanya, yaitu
guru. Permainan dalam buku panduan dimodifikasi agar lebih sesuai untuk
mengajarkan materi matematika yang dapat digunakan oleh guru. Selain
itu alat dan bahan yang digunakan mudah ditemukan di lingkungan sekitar
sehingga memungkinkan bagi guru untuk mengaplikasikan dalam kegiatan
pembelajaran. Buku panduan secara tidak langsung memberi inspirasi
guru

dan

memotivasi

mendesain

kegiatan

pembelajaran,

karena

berdasarkan hasil wawancara siswa sangat senang ketika belajar sambil
bermain. Hal ini sesuai dengan pernyataan guru yang mengatakan bahwa
buku panduan tersebut mampu memberikan inspirasi untuk mendesain
kegiatan pembelajaran karena siswa senang ketika diajak bermain sambil
belajar.
3. Memuat ilustrasi yang menarik hati bagi yang memanfaatkannya
Buku panduan mempunyai ilustrasi gambar yang menarik dan sesuai
langkah-langkah dalam permainan tradisional. Selain itu gambar-gambar
yang digunakan menggunakan kualitas gambar yang baik agar dapat
dilihat dengan jelas. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan guru yang
menyatakan bahwa gambar-gambar yang disajikan dalam buku sudah jelas
dan membantu guru untuk memahami langkah-langkah dalam permainan.
4. Mempertimbangkan

aspek

linguistik

sesuai

dengan

kemampuan

pemakainya
Dalam penyusunan buku panduan, peneliti menggunakan bahasa
yang sederhana dan jelas agar mudah dipahami oleh guru. Penyusunan
buku panduan juga menggunakan bahasa yang sesuai dengan KBBI dan
menggunakan kalimat yang efektif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan
guru yang mengatakan bahwa bahasa dalam buku panduan mudah
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dipahami, sehingga memudahkan guru untuk menerapkannya pada
kegiatan pembelajaran.
5. Harus memiliki hubungan erat dengan pelajaran lainnya
Buku panduan permainan tradisional dibuat untuk pembelajaran
matematika kelas II. Namun buku panduan juga dapat dikaitkan dengan
mata pelajaran yang lainnya seperti Bahasa Indonesia, PPKn, PJOK, IPS,
dan SBdP. Keterkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, secara
tidak langsung mengajarkan siswa untuk berlatih membaca dan menulis,
karena permainan tradisional dalam buku panduan telah dimodifikasi yang
dapat membantu siswa yang masih kesulitan membaca dan menulis, yang
terlihat dari hasil observasi. Pada mata pelajaran PPKn siswa dapat belajar
untuk bekerja sama dalam tim dan belajar patuh terhadap peraturan. Dalam
mata pelajaran IPS, siswa dapat belajar tentang bersosialisasi dengan
orang lain yaitu teman-temannya. Selain itu, dalam mata pelajaran PJOK
siswa dapat belajar ketangkasan melalui sebuah permainan. Permainan
tradisional juga dapat dikaitkan dengan pelajaran SBdP karena secara
tidak langsung anak-anak telah belajar mengenal budaya bangsa yaitu
melalui permainan tradisional. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan guru
yang mengatakan bahwa buku panduan bisa dikaitkan dengan pelajaran
yang lainnya, karena dalam bermain siswa dapat belajar tentang bekerja
sama, belajar mematuhi aturan, dan dapat melatih ketangkasan siswa.
6. Harus dapat menstimulasi dan merangsang aktivitas proses pembelajaran;
Berdasarkan hasil uji coba di lapangan, peneliti mendapatkan data
bahwa melalui permainan tradisional, dapat meningkatkan keaktifan siswa
serta kegiatan dalam permainan tradisional membantu siswa untuk
memahami materi. Melalui buku panduan, guru mampu memberikan
pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk terlibat secara aktif. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan guru yang menyatakan bahwa dengan
menggunakan buku panduan dapat membuat suasana pembelajaran lebih
menyenangkan dan membuat siswa menjadi aktif mengikuti pembelajaran
matematika.
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7. Harus menghindari konsep-konsep yang samar-samar agar tidak
membingungkan penggunanya
Dalam buku panduan permainan tradisional dimodifikasi dengan
pembelajaran matematika dengan tetap memperhatikan konsep-konsep
matematika, sehingga permainan tradisional memiliki keterkaitan yang
jelas dengan materi matematika. Dalam melaksanakan pembelajaran juga
tidak akan terjadi salah konsep terutama pada konsep materi matematika
yang diajarkan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan guru yang
menyatakan bahwa keseluruhan isi buku sudah memuat konsep
matematika yang jelas, namun pada beberapa langkah permainan dapat
diperjelas.
8. Memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas sehingga menjadi sudut
pandang bagi pemakainya
Subjek dalam buku panduan yang dikembangkan ditulis secara jelas
yaitu untuk guru. Buku panduan memiliki sudut pandang yang jelas
ditujukan kepada guru, sehingga guru akan memahami peran dan apa yang
harus dilakukan. harus mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang
tertentu yang melandasi buku panduan secara keseluruhan. terlihat jelas.
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan guru yang menyatakan bahwa buku
panduan sudah jelas penggunaannya ditujukan bagi guru dan guru dapat
mengetahui perannya berdasarkan isi dari buku panduan tersebut.
9. Harus mampu memberi pemantapan dan penekanan pada nilai-nilai siswa
dan orang dewasa
Buku panduan yang dikembangkan berisi tentang permainan
tradisional yang telah dimodifikasi dengan pelajaran matematika. Melalui
kegiatan permainan tradisional, anak akan belajar matematika dengan cara
yang menyenangkan yang tanpa terasa dapat menstimulus aspek motorik,
kognitif, emosi, bahasa dan sosial pada anak. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan guru yang menyatakan bahwa kegiatan dalam buku panduan
dapat membuat siswa menjadi aktif dan mampu bekerja sama dalam tim.
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10. Harus mampu menghargai perbedaan pribadi para pemakainya
Buku panduan yang dikembangkan memperhatikan nilai-nilai
kebersamaan. Oleh karena itu dalam langkah permainan, siswa diajak
untuk membentuk sebuah kelompok/tim agar mampu bekerja sama dengan
teman sebayanya. Pembentukan kelompok juga dilakukan secara random
tidak membedakan jenis kelamin dan agama. Hal ini bertujuan agar siswa
mampu bersosialisasi tanpa pilih-pilih teman. Dalam langkah permainan,
peneliti menuliskan bahwa untuk menentukan giliran untuk bermain siswa
harus melakukan suit atau hompimpa. Misalnya dalam permainan Ular
Tangga yang diawali dengan hompimpa untuk menentukan urutan
melempar dadu. Hal ini bertujuan agar siswa tidak memilih secara
subjektif dan permainan tetap berjalan dengan adil. Hal ini sesuai dengan
pernyataan guru yang menyatakan bahwa permainan tradisional yang
dimainkan secara bersama-sama dapat mengajarkan siswa berinteraksi dan
bersosialisasi.
Validasi buku panduan oleh ahli matematika, ahli permainan anak, dan
guru sekolah dasar bertujuan untuk mengetahui kualitas produk. Hasil validasi
produk buku panduan menunjukkan bahwa buku panduan permainan
tradisional untuk pembelajaran matematika kelas II SD termasuk dalam
kategori “Sangat tinggi” dengan skor rata-rata 3,2. Ahli matematika
memberikan skor rata-rata 3,3 dengan kategori “Sangat tinggi”, ahli permainan
anak memberikan skor rata-rata 3,0 dengan kategori “Sangat tinggi”, dan guru
memberikan skor rata-rata 3,3 dengan kategori “Sangat tinggi”.
B. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Prosedur Pengembangan Produk
Penelitian pengembangan buku panduan permainan tradisional untuk
pembelajaran matematika tema 1 kelas II sekolah dasar dilakukan dengan langkahlangkah model ADDIE (Tegeh, Jumpel dan Pudjawan, 2014 : 42). Alasan peneliti
menggunakan model penelitian ini karena model ini cocok untuk melakukan
pengembangan berupa bahan ajar. Model ini terdiri dari lima langkah penelitian
yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation.
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Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis masalah dan
mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan pada saat observasi selama
kegiatan pembelajaran berlangsung, serta wawancara guru kelas II-A dan II-B di
sekolah untuk menganalisis kebutuhan sesuai masalah. Berdasarkan hasil analisis
didapatkan data bahwa guru membutuhkan buku panduan permainan tradisional
untuk pembelajaran matematika tema 1 sub tema 3 & 4 kelas II sekolah dasar. Hal
tersebut dibuktikan dengan adanya permasalahan siswa memiliki kendala dalam
memahami materi matematika. Siswa kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran
matematika yang diajarkan oleh guru dengan menggunakan metode ceramah dan
penugasan. Sedangkan menurut Piaget (Theodora, 2013: 229) siswa kelas II
termasuk dalam tahap operasional konkret yang ditandai dengan penalaran akan
lebih berkembang dengan sesuatu yang konkret. Hal ini mengakibatkan siswa akan
melampiaskan rasa bosan dengan bermain di dalam kelas. Berdasarkan hasil
wawancara peneliti memperoleh informasi bahwa dalam pembelajaran matematika
guru lebih sering menggunakan metode ceramah dan penugasan. Guru mengatakan
bahwa beliau jarang melakukan pembelajaran di luar kelas. Guru bercerita bahwa
belum menemukan referensi buku tentang kreasi pembelajaran matematika dengan
permainan tradisional yang khusus untuk kelas II tema 1. Penggunaan buku
panduan permainan tradisional memungkinkan guru dalam memberikan pelajaran
matematika dapat memudahkan siswa untuk memahami materi. Hal ini dapat
dilihat dari teori Dienes yang menyatakan bahwa tiap konsep atau prinsip
matematika yang diajarkan dalam bentuk konkret akan lebih mudah dipahami
siswa. Proses belajar dapat ditingkatkan dengan bermain (Runtukahu dan Kandou,
2014: 70).
Peneliti memilih menggunakan permainan tradisional sebagai metode
pembelajaran yang efektif untuk mengajar matematika kelas II tema 1 sub tema 3
dan 4 karena Agustina (2014: 95) berpendapat bahwa usia sekolah dasar (7-12)
tahun merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan
dengan motorik, baik halus maupun kasar. Melalui penggunaan permainan
tradisional, siswa mampu melatih serta mengembangkan sistem motorik, baik
halus maupun kasar.
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Permainan tradisional

yang digunakan sebagai metode pembelajaran

matematika kelas II selain dapat mengembangkan sistem motorik siswa, juga dapat
membantu siswa untuk belajar bersosialisasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan
pendapat Sujarno (2011: 3) yang menyatakan bahwa permainan tradisional adalah
permainan yang pada gilirannya membuat anak dapat bersosialisasi dalam
masyarakat dengan baik. Anak dapat belajar norma-norma sosial yang ada dalam
kehidupan bermasyarakat, mengenal nilai-nilai budaya, dan lainnya.
Pemilihan metode permainan tradisional dilakukan karena permainan
tradisional dapat digunakan untuk mengembangkan literasi matematika. Hal ini
sesuai dengan pendapat Aprinastuti (2019: 646) yang menyatakan bahwa literasi
matematika dapat dikembangkan dengan menerapkan permainan tradisional untuk
siswa. Kemampuan terdiri dari memahami masalah dari masalah yang diberikan,
membuat strategi, menyelesaikan masalah, serta mengomunikasikan hasil disertai
dengan menyampaikan bukti.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengembangkan buku panduan permainan
tradisional untuk membantu guru untuk memberikan pembelajaran yang
menyenangkan dan dapat membantu siswa untuk memahami materi. Analisis dan
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan langkah pertama
dalam ADDIE (Tegeh dkk, 2014: 42), yaitu Analzye (analisis).
Peneliti menyusun kerangka buku yang terdiri dari bagian pembuka, isi, dan
penutup. Perancangan penyajian materi matematika disesuaikan dengan KI dan
KD Matematika pada tema 1 kelas II Sekolah Dasar. Peneliti juga merancang jenis
permainan tradisional yang memungkinkan guru untuk mengajarkan materi
matematika, merancang desain fisik buku, pemilihan jenis kertas yang akan
digunakan, penulisan judul, serta jenis huruf yang akan digunakan. Hal tersebut
sesuai dengan langkah kedua dalam ADDIE (Tegeh dkk, 2014: 42), yaitu Design
(perancangan).
Selanjutnya, peneliti mulai menyusun buku sesuai dengan rancangan
sebelumnya. Peneliti mencari sumber-sumber yang mendukung pengembangan
permainan tradisional dalam pembelajaran matematika. Peneliti juga menyiapkan
alat dan bahan sebagai pelengkap untuk mengambil gambar ilustrasi pada langkah
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permainan, mencari sumber referensi dari buku maupun internet, membuat
halaman, mengatur layout serta kesesuaian warna. Selain itu peneliti juga
membuat soal latihan, soal tantangan dan kunci jawaban. Kemudian peneliti
menyusun daftar pernyataan untuk melakukan validasi produk. Dalam melakukan
validasi produk, peneliti melibatkan satu orang ahli matematika, satu orang ahli
permainan, dan satu guru SD kelas bawah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui
kualitas buku yang dibuat oleh peneliti. Kemudian peneliti melakukan revisi
produk berdasarkan komentar dan saran dari ketiga validator. Hal tersebut sesuai
dengan langkah ketiga ADDIE (Tegeh dkk, 2014: 42), yaitu Development
(pengembangan).
Setelah melakukan validasi, peneliti melakukan uji coba produk buku panduan
kepada guru terlebih dahulu, kemudian melakukan uji coba permainan kepada
siswa kelas II sekolah dasar. Dalam melakukan uji coba kepada siswa peneliti
memberikan soal pretest dan posttest. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah
permainan yang dimodifikasi dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap
pembelajaran matematika. Pemberian soal pretest dan posttest kepada siswa
merupakan evaluasi formatif, sementara hasil uji coba produk kepada guru
merupakan evaluasi sumatif. Hal tersebut sesuai dengan langkah keempat ADDIE
(Tegeh dkk, 2014: 42), yaitu Implementation (implementasi).
Langkah terakhir yang dilakukan peneliti adalah melaksanakan evaluasi berupa
evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif berdasarkan hasil validasi dengan
mencari rata-rata skor dan dikonversikan dalam data kualitatif skala empat yang
telah dibuat sebelumnya. Evaluasi formatif dilakukan untuk memperoleh data dan
informasi berupa nilai, sementara evaluasi sumatif dilakukan berdasarkan saran
dan komentar dari data validasi ketiga ahli untuk memperbaiki dan mengevaluasi
kualitas produk yang dikembangkan. Evaluasi sumatif dilakukan berdasarkan
hasil pretest dan posttest. Pada langkah ini, peneliti membuat produk akhir
berdasarkan hasil evaluasi selama penelitian. Hal tersebut sesuai dengan langkah
kelima ADDIE (Tegeh dkk, 2014: 42), yaitu Evaluation (evaluasi).
Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian dan
pengembangan buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran
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matematika tema 1 kelas II sekolah dasar yang dilakukan peneliti telah sesuai
dengan prosedur penelitian dan pengembangan ADDIE yang dirumuskan oleh
Tegeh dkk, (2014: 42) yang terdiri dari lima langkah yaitu Analyze (analisis),
Design (desain), Development (pengembangan), Implementation (implementasi),
dan Evaluate (evaluasi).

2. Kualitas Produk Buku
Buku panduan permainan tradisional dikembangkan berdasarkan materi
matematika tema 1 kelas II sekolah dasar. Dalam tema 1 dan sub tema 3 dan 4
memuat empat materi yang berbeda. Materi pada sub tema 3 adalah materi
penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga 999 dengan cara panjang,
penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah hingga 999 dengan cara pendek,
sementara materi pada sub tema 4 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan, dan menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan tiga bilangan. Berdasarkan
masing-masing materi pada sub tema 3 dan 4 peneliti menyesuaikan permainan
tradisional yang sesuai agar dapat dikaitkan dan diaplikasikan ke dalam kegiatan
pembelajaran, dan memudahkan siswa untuk memahami materi matematika
terkait.
Penggunaan

metode

permainan

tradisional

yang

diterapkan

dalam

pembelajaran membuat siswa terlibat secara aktif karena penggunaan media
konkret dalam pembelajarannya. Melalui media konkret membantu siswa
memiliki pengalaman yang konkret atau nyata. Hal ini sesuai dengan pendapat
yang menyatakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip matematika yang diajarkan
dalam bentuk konkret akan lebih mudah dipahami siswa. Menurut Dienes,
(Runtukahu dan Kandou, 2014: 70) Proses belajar dapat ditingkatkan dengan
bermain.
Permainan tradisional yang disajikan dalam buku panduan bermanfaat dan
memfasilitasi guru dalam mengajar. Pemilihan permainan di dalam buku panduan
disesuaikan dengan Kompetensi Dasar pada materi matematika tema 1 sub tema 3
dan 4 kelas II sekolah dasar. Hal ini dapat memudahkan guru untuk
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mengaplikasikan pada kegiatan pembelajaran. Pembuatan buku panduan didasari
pada pendapat yang mengatakan bahwa buku panduan pendidik adalah buku yang
memuat prinsip, prosedur, deskripsi, dan materi pokok, dan model pembelajaran
untuk digunakan oleh para pendidik Sitepu (2012: 17).
Buku panduan permainan tradisional untuk belajar matematika mendapatkan
skor 3,3 dengan kategori “sangat tinggi” dari ahli matematika, skor 3,0 dengan
kategori “sangat tinggi” dari ali permainan, dan skor 3,3 dengan kategori “sangat
tinggi” dari guru sekolah dasar kelas bawah. Berdasarkan hasil penilaian oleh tiga
validator tersebut rata-rata skor yang diperoleh peneliti adalah 3,2 sehingga dapat
dikatakan bahwa buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran
matematika tema 1 kelas II ini layak untuk digunakan karena memiliki kualitas
yang “sangat tinggi” menurut konversi data kuantitatif yang disusun oleh peneliti
Merdapi (2016: 146).
Peneliti melakukan revisi produk berdasarkan komentar dan saran yang
diberikan oleh validator setelah melakukan validasi. Setelah selesai direvisi,
peneliti mencetak ulang buku panduan dan diuji cobakan kepada siswa kelas II-A
dan II-B SD Negeri Demangan bersama dengan guru kelas masing-masing.
Sebelum diuji cobakan, siswa diminta untuk mengerjakan soal pretest terlebih
dahulu. Kemudian siswa mempraktikkan permainan bersama dengan guru kelas.
Setelah permainan selesai diujikan, siswa diminta untuk mengerjakan soal
posttest dan refleksi. Hasil uji coba di kelas II-A menunjukkan bahwa persentase
nilai yang diperoleh siswa setelah mengerjakan soal pretest dan posttest
mengalami peningkatan dari 27,5 % menjadi 83% atau dapat dikatakan bahwa
siswa mengalami peningkatan hasil belajar sebesar 55,5%. Sementara hasil uji
coba di kelas II-B menujukkan bahwa persentase nilai yang diperoleh siswa
setelah mengerjakan soal pretest dan posttest mengalami peningkatan dari
54,65% menjadi 87,85% atau dapat dikatakan bahwa siswa mengalami
peningkatan hasil belajar sebesar 33,2%. Jadi buku panduan permainan
tradisional anak untuk belajar matematika kelas II SD Tema 1 terbukti dapat
membantu guru pembelajaran matematika dengan cara yang menyenangkan dan
hasil belajarnya dapat meningkat. Hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa
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permainan tradisional dinilai efektif, karena cara untuk membangun pengetahuan
matematika dapat dilakukan dengan menggunakan permainan tradisional. Hal ini
sesuai dengan pendapat Skemp pada 1986 (Runtukahu dan Kandou, 2014: 75-76)
yang mengemukakan tiga cara untuk membangun pengetahuan matematika yaitu
membangun struktur matematika langsung dari pengalaman, cara sosial dengan
belajar matematika melalui bermain, meningkatkan pengetahuan yang ada
menjadi pengetahuan baru.
Peneliti memilih menggunakan permainan tradisional sebagai metode dalam
buku panduan guru dalam mengajarkan pembelajaran matematika tema 1 sub
tema 3 & 4 kelas II SD karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Anggraini (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan Boy-boyan
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain meningkatkan hasil belajar,
permainan Boy-boyan dapat memunculkan nilai-nilai karakter pada siswa.
Penggunaan buku panduan menggunakan permainan tradisional diharapkan juga
dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta memunculkan nilai-nilai karakter
pada siswa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2014)
permainan tradisional dapat meningkatkan kemampuan berhitung siswa secara
signifikan.Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nataliya (2015) hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa permainan congklak efektif untuk
meningkatkan kemampuan berhitung siswa SD. Biji-biji congklak yang
merupakan benda konkret dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah
soal berhitung sehingga menunjang kemampuan anak dalam berhitung sesuai
dengan tahap berkembangan. Sedangkan menurut Piaget (Theodora, 2013: 229)
anak yang termasuk dalam tahap operasional konkret ditandai dengan penalaran
akan lebih berkembang dengan sesuatu yang konkret. Melalui penggunaan
permainan

tradisional

siswa

dapat

mempelajari

suatu

materi

dengan

menggunakan benda-benda yang konkret.
Kualitas buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran matematika
tema 1 kelas II sekolah dasar juga memperhatikan sepuluh kriteria buku panduan
yang berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45). Buku panduan
didesain dengan menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan guru. Buku panduan
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didesain dengan memperhatikan perpaduan warna yang menarik, serta disertai
dengan foto pendukung yang relevan. Permainan yang digunakan dalam buku
panduan juga menarik dan mudah untuk dipraktikkan bersama siswa. Beberapa
hal tersebut sesuai dengan kriteria buku panduan yang berkualitas yaitu harus
menarik bagi yang mempergunakannya (Utomo, 2008: 45).
Buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran matematika tema 1
kelas II ini dapat memotivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran matematika
dengan cara yang menyenangkan. Selain itu penggunaan bahan yang mudah di
dapatkan di lingkungan sekitar dapat memotivasi guru untuk merealisasikannya
dalam pembelajaran. Penggunaan metode permainan tradisional dalam buku
panduan mampu memberikan pengalaman belajar secara langsung bagi anak
dengan menggunakan benda konkret. Hal ini sesuai dengan pendapat Piaget
(Theodora, 2013: 229) yang menyatakan bahwa anak kelas II termasuk dalam
kategori operasional konkret dimana mereka membutuhkan sebuah benda konkret
untuk membantu dalam pemahaman mereka. Beberapa hal tersebut sesuai dengan
kriteria buku panduan yang berkualitas yaitu dapat memotivasi pengguna buku
(Utomo, 2008: 45).
Buku panduan dilengkapi dengan gambar konkret yaitu foto anak yang
sedang memainkan permainan tradisional yang terdapat dalam sampul dan isi
buku panduan. Pada setiap langkah permainan dilengkapi dengan foto untuk
memperjelas makna dalam setiap langkah permainan. Adanya pemberian foto
pada sampul dan isi buku juga mampu menarik hati guru dan tidak akan merasa
bosan ketika membacanya. Beberapa hal tersebut sesuai dengan kriteria buku
panduan yang berkualitas yaitu menarik hati bagi yang memanfaatkannya
(Utomo, 2008: 45).
Buku

panduan

permainan

tradisional

dalam

penyusunannya

telah

menggunakan kata baku yang sesuai dengan KBBI. Bahasa yang digunakan
dalam buku panduan disajikan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami
karena disajikan dengan memperhatikan pemilihan kata yang efektif. Penggunaan
bahasa yang baku dan sesuai dengan KBBI dapat memudahkan guru untuk
memahami isi dari buku panduan, sehingga mampu menerapkannya dalam
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kegiatan pembelajaran bersama dengan siswa. Hal tersebut sesuai dengan hasil
kuesioner yang diisi oleh guru. Beberapa hal tersebut sesuai dengan kriteria buku
panduan yang berkualitas yaitu harus mempertimbangkan aspek linguistik sesuai
dengan kemampuan yang memakainya (Utomo, 2008: 45).
Buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika
mempunyai keterkaitan dengan pembelajaran lain. Guru dapat mengaitkan buku
panduan permainan tradisional dengan kegiatan membaca dan menulis pada
pelajaran Bahasa Indonesia. Guru dapat mengaitkan dengan pelajaran PPKn
tentang peraturan. Guru dapat mengaitkan dengan pelajaran PJOK tentang belajar
ketangkasan melalui sebuah permainan. Guru dapat mengaitkan dengan pelajaran
IPS tentang bersosialisasi dengan orang lain. Guru dapat mengaitkan dengan
pelajaran SBdP dengan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Beberapa
hal tersebut sesuai dengan kriteria buku panduan yang berkualitas yaitu harus
memiliki hubungan erat dengan pelajaran lainnya (Utomo, 2008: 45).
Buku panduan ini mampu merangsang aktivitas pribadi guru untuk
mendesain kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan permainan
tradisional. Langkah-langkah dalam permainan tradisional mengharuskan guru
untuk mempraktikkan permainan bersama siswa. Oleh karena itu guru dituntut
untuk aktif dan benar-benar menguasai langkah-langkah dalam permainan
sebelum mempraktikkannya kepada siswa. Selain itu buku panduan juga terdapat
soal latihan dan soal tantangan untuk meningkatkan pemahaman siswa, selain itu
juga membantu guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terkait
dengan materi yang diajarkan. Beberapa hal tersebut sesuai dengan kriteria buku
panduan yang berkualitas yaitu harus dapat menstimulasi dan merangsang
aktivitas-aktivitas pribadi yang menggunakannya (Utomo, 2008: 45).
Buku panduan yang berisi langkah-langkah permainan tradisional yang telah
dimodifikasi dengan pembelajaran matematika. Keterangan modifikasi dituliskan
dalam subjudul “Langkah-langkah permainan yang telah dimodifikasi”. Buku
panduan menggunakan konsep yang jelas pada setiap permainan yang digunakan.
Buku panduan juga berisi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, serta Tujuan
Pembelajaran. Selain itu, buku panduan juga dilengkapi dengan pemaparan
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materi matematika yang terkait dengan tiap permainan. Hal ini dapat membantu
guru untuk mengetahui materi yang disampaikan kepada siswa melalui
permainan tradisional. Beberapa hal tersebut sesuai dengan kriteria buku panduan
yang berkualitas yaitu harus dengan sadar menghindari konsep-konsep yang
samar-samar dan agar tidak sempat membingungkan pemakainya (Utomo, 2008:
45).
Permainan tradisional yang digunakan peneliti dalam buku panduan
menggunakan sudut pandang guru dan siswa. Buku panduan memaparkan
penjelasan masing-masing permainan dengan jelas sehingga guru dapat
memahami perannya dan melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan
terhadap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa hal tersebut sesuai
dengan kriteria buku panduan yang berkualitas yaitu

harus memiliki sudut

pandang atau point of view yang jelas dan tegas sehingga pada akhirnya menjadi
sudut pandang bagi para pemakainya (Utomo, 2008: 45).
Buku panduan berisi permainan tradisional yang mengandung tata nilai dalam
kehidupan. Guru secara tidak langsung menanamkan nilai yang terkandung
dalam buku panduan permainan tradisional pada siswa. Nilai kerja sama dan
kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan permainan
tradisional dapat dirasakan siswa. Selain itu terdapat nilai budaya dari permainan
tradisional sebagai warisan budaya. Beberapa hal tersebut sesuai dengan kriteria
buku panduan yang berkualitas yaitu memberi pemantapan dan penekanan pada
nilai-nilai anak dan orang dewasa (Utomo, 2008: 45).
Buku

panduan

permainan

tradisional

dalam

penyusunannya

ditulis

menggunakan bahasa indonesia sehingga dapat digunakan di seluruh Indonesia.
Sampul yang dibuat oleh peneliti juga tertulis bahwa buku panduan untuk SD/ MI
yang menandakan bahwa buku panduan dibuat dengan tidak membeda-bedakan
agama, suku dan ras. Selain itu kegiatan dalam langkah-langkah permainan
dilakukan secara berkelompok tanpa membeda-bedakan. Pada langkah
pembelajaran sebelum siswa memulai permainan mereka harus suit atau
hompimpa untuk menentukan urutan bermain. Hal ini tentunya membuat siswa
bermain secara adil tanpa membeda-bedakan teman. Beberapa hal tersebut sesuai
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dengan kriteria buku panduan yang berkualitas yaitu buku panduan harus
menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para pemakainya (Utomo, 2008: 45).
Produk akhir dari penelitian dan pengembangan ini berupa buku panduan
permainan tradisional untuk pembelajaran matematika tema 1 kelas II sekolah
dasar. Buku panduan memiliki kualitas yang sangat tinggi dengan memperoleh
skor rata-rata 3,2 sehingga buku panduan layak untuk digunakan sebagai
referensi guru dalam mengajarkan pembelajaran matematika kepada siswa. Selain
itu buku panduan telah memenuhi sepuluh kriteria buku panduan yang
berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45).
Kelebihan dari buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran
matematika tema 1 kelas II yaitu terdiri dari empat permainan tradisional yang
dikaitkan dengan materi matematika tema 1 kelas II sekolah dasar. Selain itu
memberikan kemudahan bagi guru untuk menyampaikan materi matematika.
Penggunaan buku panduan membuat siswa mendapatkan kesempatan untuk
belajar matematika melalui kegiatan konkret yang sesuai dengan perkembangan
siswa kelas II SD. Selain itu bahan dalam setiap permainan tradisional
menggunakan bahan yang murah dan mudah di temukan di lingkungan sekitar,
bahkan bisa memanfaatkan barang bekas seperti kertas bekas atau koran bekas,
cup jelly bekas, dan papan balok bekas. Hal ini tentunya dapat mengajarkan
kepada siswa untuk mencintai lingkungan dengan memanfaatkan barang-barang
bekas. Buku panduan yang berisi soal latihan dan soal tantangan juga dapat
digunakan guru untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi.
Selain itu, juga terdapat kunci jawaban dan lampiran soal yang memudahkan
guru untuk menilai hasil pekerjaan siswa serta memberikan gambaran tentang
jenis soal yang dapat digunakan dalam setiap permainan. Buku panduan juga
disusun berdasarkan buku panduan yang berkualitas menurut Greene dan Petty.
Kekurangan dari buku panduan permainan tradisional untuk pembelajaran
matematika tema 1 kelas II yaitu buku panduan guru disusun berdasarkan analisis
kebutuhan dari dua orang guru kelas II SD. Selain itu penelitian yang dilakukan
pada satu sekolah membuat peneliti tidak dapat membandingkan hasil perolehan
data dari satu sekolah dengan sekolah yang lainnya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian dan
pengembangan buku panduan permainan tradisional dalam pembelajaran
matematika dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Mengembangkan produk buku panduan permainan tradisional dalam
pembelajaran matematika untuk siswa kelas II sekolah dasar diadaptasi dari
pengembangan ADDIE dan memperhatikan sepuluh kriteria buku panduan
menurut Greene dan Petty. Model pengembangan ADDIE melalui lima
langkah yaitu (1) Analyze (analisis) dengan melakukan analisis kebutuhan
akan buku panduan melalui observasi dan wawancara, (2) Design (desain)
dengan merancang isi buku panduan, membuat instrumen penilaian untuk
memvalidasi produk beserta permainan yang dapat dipadukan dengan materi
matematika, (3) Development (pengembangan) dengan mencari sumber,
mengambil gambar, membuat refleksi dan lampiran soal, menghasilkan
produk dalam bentuk fisik, dan melakukan validasi serta revisi produk (4)
Implementation (penerapan) dengan melakukan uji coba produk kepada guru
kelas II sekolah dasar sebagai subjek penelitian dan uji coba permainan
kepada siswa sebagai sarana uji coba permainan tradisional. Guru menjawab
pertanyaan pemahaman terhadap produk sedangkan siswa mengisi kuesioner
reflektif, dan (5) Evaluate (evaluasi) dengan melakukan evaluasi formatif dan
sumatif terhadap produk yang dikembangkan. Evaluasi sumatif berdasarkan
hasil validasi dan hasil uji coba produk. Evaluasi formatif dilakukan
berdasarkan hasil pretest dan posttest.
2. Kualitas

buku

panduan

permainan

tradisional

dalam

pembelajaran

matematika tema 1 untuk siswa kelas II sekolah dasar adalah “sangat baik”
dengan rerata skor 3,2 dariskala 4 yang diperoleh dari rerata hasil validasi
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3. oleh tiga ahli yaitu ahli matematika, ahli permainan anak dan guru SD. Ahli
matematika memberikan skor dengan rerata 3,3, ahli permainan memberikan
skor dengan rerata 3,0 dan guru kelas bawah memberikan skor dengan rerata
3,3. Buku panduan juga telah mencakup sepuluh kriteria buku panduan yang
berkualitas menurut Greene dan Petty (Utomo, 2008: 45), yaitu (1) menarik
minat bagi yang mempergunakannya; (2) memberi motivasi bagi yang
menggunakannya;

(3)

Memuat

ilustrasi

yang

menarik;

(4)

Mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan pemakainya;
(5) memiliki hubungan erat dengan pelajaran lainnya; (6) menstimulasi dan
merangsang aktivitas proses pembelajaran; (7) sadar dan tegas menghindari
konsep yang samar-samar; (8) Memiliki sudut pandang yang jelas dan tegas;
(9) memberi pemantapan dan penekanan pada nilai - nilai siswa dan orang
dewasa; dan (10) menghargai perbedaan pribadi para pemakainya. Kualitas
buku panduan permainan tradisional juga dibuktikan dengan adanya
peningkatan nilai berdasarkan hasilpretest dan posttest di kelas II-A dari 27,5
% menjadi 83% atau dapat dikatakan bahwa siswa mengalami peningkatan
hasil belajar sebesar 55,5%. Sementara hasil uji coba di kelas II-B
menunjukkan bahwa persentase nilai yang diperoleh siswa setelah
mengerjakan soal pretest dan posttest mengalami peningkatan dari 54,65%
menjadi 87,85% atau dapat dikatakan bahwa siswa mengalami peningkatan
hasil belajar sebesar 33,2%.

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian pengembangan ini memiliki keterbatasan yaitu terbatas dalam
melakukan analisis kebutuhan dan uji coba kepada dua guru kelas II di satu
sekolah dasar sehingga pembaca hanya mengetahui dampak dari penggunaan
buku panduan dari satu sekolah saja.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
117

C. Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengembangan buku
panduan permainan tradisional dalam pembelajaran matematika yaitu uji coba
dapat dilakukan pada dua guru atau lebih agar dapat memperoleh data yang
lebih banyak.
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LAMPIRAN 1 INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
Lampiran 1.1 Hasil Observasi Kondisi Siswa dan Metode Pembelajaran
Guru kelas II-A
Indikator

Kisi-kisi Observasi
Dalam pembelajaran matemtika, guru menggunakan
metode

ceramah.

Guru

dalam

menyampaikan

Metode

pembelajaran sudah mengarah pada kurikulum 2013

pembelajaran

yang

ditandai

menyampaikan

dengan

penggunaan

pembelajaran,

namun

5M

dalam

guru

masih

dominan ceramah.
Guru tidak menggunakan media atau benda konkret
dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru hanya
Media pembelajaran

menggunakan media buku LKS dan Tematik yang
disediakan sekolah untuk mengajar. Hal ini membuat
siswa kurang tertarik mengikuti pembelajaran.
Dalam pembelajaran, hanya beberapa siswa saja yang
aktif dan berpartisipasi. Namun beberapa siswa kurang

Partisipasi siswa

memperhatikan.
menggambar,

Mereka
ngobrol

justru
dengan

asik
temannya

bermain,
ketika

pembelajaran sedang berlangsung.
Beberapa siswa kelas II masih kesulitan dalam
memahami materi matematika. Hal ini dibuktikan
dengan hanya satu atau dua siswa saja yang bisa
menjawab pertanyaan dari guru. Beberapa siswa juga
terlihat malu untuk bertanya ketika merasa tidak bisa
Kesulitan siswa

mengerjakan soal yang diberikan kepada guru. Hal ini
dibuktikan ketika guru menawarkan bantuan kepada
siswa tidak ada yang mau bertanya atau meminta
bantuan beliau. Siswa yang mengalami kendala dalam
pembelajaran matematika kebanyakan dari mereka
belum lancar membaca dan tidak memperhatikan ketika
guru menjelaskan.
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Lampiran 1.2 Hasil Observasi Kondisi Siswa dan Metode Pembelajaran
Guru kelas II-B
Indikator

Kisi-kisi Observasi
Dalam pembelajaran matemtika, guru menggunakan
metode ceramah dan penugasan. Dalam memberikan
pembelajaran, guru memberikan sedikit penjelasan.

Metode

Awalnya guru memberikan penguatan materi dengan

pembelajaran

cara memberikan contoh soal dan menunjuk salah
seorang siswa untuk menjawab. Kemudian siswa
diminta untuk mengerjakan soal. Guru berkeliling
untuk mengamati siswa yang mengalami kesulitan.
Guru tidak menggunakan media atau benda konkret
dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru hanya

Media pembelajaran

menggunakan media buku LKS dan Tematik yang
disediakan sekolah untuk mengajar. Hal ini membuat
siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran.
Pada awalnya siswa tampak antusias mengikuti
pembelajaran Matematika. Siswa juga mengikuti
instruksi guru untuk mengerjakan soal. Namun ketika

Partisipasi siswa

mereka mulai bosan mengerjakan soal, suasana kelas
mulai gaduh. Beberapa siswa berjalan-jalan di kelas,
ngobrol dengan temannya, bahkan ada yang menangis
karena berantem dengan temannya.
Beberapa siswa kelas II masih kesulitan dalam
memahami materi matematika. Hal ini dibuktikan
dengan dengan jawaban beberapa siswa yang masih

Kesulitan siswa

salah. Beberapa siswa juga kurang lancar membaca,
hal ini membuat mereka malas untuk mengerjakan soal
cerita matematika. Beberapa siswa masih sangat
kurang dalam kemampuan menghitung, jadi harus
benar-benar didampingi.
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LAMPIRAN 2 INSTRUMEN ANALISIS KEBUTUHAN
Lampiran 2.1 Lembar Hasil Wawancara Guru kelas II-A
No

Daftar Pertanyaan

Hasil Rangkuman Wawancara

Apa metode pembelajaran yang
sering digunakan guru dalam
menyampaikan materi dalam
pembelajaran Matematika ?

Guru kelas II-A mengatakan bahwa beliau
menggunakan metode penugasan dan
ceramah (penjelasan singkat). Dalam
pembelajaran Matematika lebih dominan
menggunakan metode penugasan karena
mereka dapat belajar sendiri melalui tugas
yang diberikan.

2.

Apa metode pembelajaran yang
sering digunakan guru dalam
menyampaikan
materi
penjumlahan dan pengurangan ?

Guru kelas II-A bercerita bahwa beliau
menggunakan metode ceramah dan
penugasan ketika mengajar materi
matematika. Beliau menyakini bahwa
melalui metode penugasan siswa dapat
belajar secara mandiri. Selain itu beliau
juga memberikan penjelasan singkat
terkait materi, karena jika dijelaskan
secara panjang lebar mereka kelas II-A
tidak paham.

3.

Bagaimana peran peserta didik Guru menjelaskan bahwa anak-anak kelas
ketika pembelajaran Matematika II-A senang dengan pelajaran matematika,
?
namun ada beberapa siswa yang tidak
menyukai pelajaran matematika karena
merasa tidak mampu.
Bagaimana peran peserta didik Mereka menyukai pelajaran Matematika.
ketika pembelajaran Matematika Namun beberapa siswa kurang lancar
materi
penjumlahan
dan membaca, sehingga mereka kurang
pengurangan ?
menyukai soal cerita Matematika. Dalam
materi penjumlahan dan pengurangan
mereka masih belum menguasai materi
pengurangan karena beberapa siswa
kesulitan untuk menghitung mundur.
Apa permasalahan yang kerap Guru kelas II-A bercerita bahwa
terjadi
dalam
pembelajaran kebanyakan
siswa
mengalami
Matematika kelas II ?
permasalahan dan kesulitan pada materi
perkalian dan pembagian. Hal ini
disebabkan karena konsep penjumlahan
dan pengurangan berulang belum dikuasai

1.

4.

5.
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dengan baik oleh beberapa
sehingga
berdampak
pada
perkalian dan pembagian.

siswa,
materi

6.

Apa yang guru lakukan untuk
memecahkan
permasalahan
dalam pembelajaran Matematika
kelas II SD ?

Guru memberikan soal pengayaan bagi
siswa yang nilainya belum maksimal dan
guru memberikan bimbingan khusus
dengan memberikan les setiap hari Sabtu
pada saat sekolah libur.

7.

Apa dampak dari upaya yang
sudah dilakukan guru untuk
menyelesaikan
permasalahan
Matematika di kelas II SD ?

Guru kelas II-A bercerita bahwa mereka
lebih memahami. Guru juga dapat
mengetahui letak kesalahan siswa
terhadap konsep Matematika, sehingga
guru lebih mudah untuk membimbing
siswa tersebut.

8.

Apa permasalahan yang sering
terjadi
dalam
pembelajaran
matematika materi penjumlahan
dan pengurangan ?

Guru kelas II-A menjelaskan bahwa
dalam materi penjumlahan mereka
kesulitan untuk konsep menyimpan, dan
pengurangan mereka belum paham
konsep menghitung mundur. Beberapa
siswa juga masih kesulitan dalam soal
cerita karena mereka kurang memahami
konsep penjumlahan dan pengurangan
dalam cerita.

9.

Apa yang guru lakukan untuk
memecahkan
permasalahan
dalam pembelajaran Matematika
materi
penjumlahan
dan
pengurangan ?

Guru
bercerita
bahwa
beliau
menggunakan media konkret seperti
pensil dan daun kering untuk membantu
siswa berhitung penjumlahan dan
pengurangan. Guru menggunakan bendabenda konkret di sekitarnya untuk
membantu mereka memahami materi
tersebut.

10.

Apa dampak dari upaya yang
sudah dilakukan guru untuk
menyelesaikan
permasalahan
Matematika materi penjumlahan
dan pengurangan ?

Guru
menjelaskan
ketika
beliau
menggunakan media konkret dalam
mengajar penjumlahan dan pengurangan,
mereka menjadi lebih tertarik dan lebih
memahami materi tersebut. Selain itu
mereka juga mendapatkan menggunakan
alat pegara (media) tanpa harus
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mengeluarkan banyak biaya.
11. Bagaimana penggunaan media Dalam pembelajaran Matematika, guru
dalam
mata
pelajaran kelas II-A menggunakan media berupa
Matematika ?
internet, buku Tematik, buku pegangan
guru dan LKS. Beliau juga bercerita
bahwa penggunaan internet dibatasi dalam
pembelajaran matematika. Hal ini
disebabkan karena seringnya muncul
iklan-iklan yang tidak sesuai untuk
konsumsi anak-anak. Oleh karena itu
beliau lebih banyak menggunakan media
buku Tematik dan LKS untuk mengajar.
12.

13.

14.

Media
apa
yang
sering
digunakan oleh guru ketika
menyampaikan
materi
penjumlahan dan pengurangan?

Guru
bercerita
bahwa
beliau
menggunakan media berupa pensil atau
daun. Menurut beliau akan lebih efektif
untuk mengajar matematika dengan
menggunakan benda-benda konkret. Guru
juga bercerita bahwa mereka sangat suka
dengan permainan, mereka menjadi lebih
tertarik dan lebih mudah memahami
ketika beliau mengajar dengan metode
permainan.

Buku apa saja yang tersedia di Guru menjelaskan bahwa buku yang
sekolah
untuk
menunjang tersedia di sekolah adalah buku utama
kegiatan pembelajaran ?
tematik, buku pegangan guru, serta KLS.
Sekolah sudah menggunakan buku
tematik revisi 2018. Namun untuk
beberapa pembelajaran dalam buku
tersebut kurang dapat direalisasikan dalam
pembelajaran. Sehingga terkadang guru
merubah kegiatan pembelajaran dalam
buku tersebut untuk dipraktekkan kepada
mereka kelas II-A.
Apakah
Bapak/
Ibu
membutuhkan buku panduan
sebagai
pendukung
dalam
pembelajaran Matematika ?

Guru kelas II-A mengakui bahwa beliau
membutuhan buku panduan untuk
mengajar Matematika kelas II. Buku
panduan juga dapat digunakan sebagai
referensi untuk mengajar Matematika.
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Lampiran 2.2 Lembar Hasil Wawancara Guru kelas II-B
No
1.

2.

Daftar Pertanyaan

Hasil Rangkuman Wawancara

Apa metode pembelajaran yang
sering digunakan guru dalam
menyampaikan materi dalam
pembelajaran Matematika ?

Menurut guru itu ketika pelajaran
matematika guru langsung memberikan
soal, kemudian siswa diminta untuk
memahami sendiri. Menurut guru jika
dijelaskan secara panjang lebar siswa
tidak bisa memahaminya. Maka beliau
langsung
memberikan
soal
untuk
dikerjakan siswa dan berkeliling untuk
mengamati siswa yang mengalami
kesulitan.
Apa metode pembelajaran yang Menurut guru, pada materi penjumlahan
sering digunakan guru dalam dan pengurangan menggunakan metode
menyampaikan
materi latihan soal, siswa langsung diberikan
penjumlahan dan pengurangan ? contoh soal dan membimbing siswa untuk
berdiskusi menentukan jawaban dari soal
tersebut.
Siswa
menghitung
soal
penjumlahan
dan
pengurangan
menggunakan jari, menggunakan sempoa,
dan membuat garis yang dicoret-coret.

3.

Bagaimana peran peserta didik Menurut guru mereka paling senang dan
ketika pembelajaran Matematika paling
antusias
dengan
pelajaran
?
matematika, namun kalau sudah membaca
dan menulis mereka tidak mau.

4.

Bagaimana peran peserta didik
ketika pembelajaran Matematika
materi
penjumlahan
dan
pengurangan ?

5.

Apa permasalahan yang kerap Menurut guru permasalahan
terjadi
dalam
pembelajaran terjadi dalam pembelajaran
Matematika kelas II ?
adalah siswa kurang belum
materi pembagian, hal itu

Guru menjelaskan bahwa siswa senang
ketika belajar menghitung penjumlahan,
dan pengurangan. Namun mereka kurang
begitu suka dengan soal cerita karena
mereka kurang paham dengan maksud
ceritanya.

yang kerap
matematika
memahami
disebabkan
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siswa belum menguasai pengurangan.
Sehingga pada materi perkalian yang
dikerjakan dengan cara pengurangan
berulang siswa masih mengalami
kesulitan.
6.

Apa yang guru lakukan untuk
memecahkan
permasalahan
dalam pembelajaran Matematika
kelas II SD ?

7.

Apa dampak dari upaya yang
sudah dilakukan guru untuk Dampaknya
siswa
menjadi
tahu
menyelesaikan
permasalahan kesalahannya dimana, namun beberapa
Matematika di kelas II SD ?
siswa juga masih kesulitan dan
membutuhkan waktu yang lama untuk
memperbaiki kesalahannya.

8.

Apa permasalahan yang sering
terjadi
dalam
pembelajaran
matematika materi penjumlahan
dan pengurangan ?

Siswa masih kesulitan pada materi
pengurangan, karena mereka masih belum
bisa menghitung mundur. Mereka juga
kesulitan mengerjakan soal cerita karena
mereka belum lancar membaca.

Apa yang guru lakukan untuk
memecahkan
permasalahan
dalam pembelajaran Matematika
materi
penjumlahan
dan
pengurangan ?

Guru menjelaskan bahwa cara untuk
memecahkan
permasalahan
dalam
pembelajaran Matematika kelas II SD
dengan
membantu
siswa
tersebut
menghitung menggunakan garis-garis
yang
dicoret-coret.
Guru
juga
menambahkan bahwa beliau terkadang
membacakan soal cerita agar mereka
mudah memahaminya, karena jika mereka
membaca sendiri mereka tidak paham.

9.

10.

Apa dampak dari upaya yang
sudah dilakukan guru untuk
menyelesaikan
permasalahan
Matematika materi penjumlahan
dan pengurangan ?

Guru menjelaskan bahwa upaya yang
dilakukan guru adalah memberitahu siswa
kesalahannya dimana dan meminta siswa
untuk memperbaiki pekerjaannya.

Dampaknya siswa menjadi tahu cara
mengerjakan soal pengurangan, namun
menurut guru hal itu memakan waktu
lama. Beliau belum menemukan cara lain
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untuk mengajar materi tersebut.
11. Bagaimana penggunaan media Menurut guru beliau hanya menggunakan
dalam
mata
pelajaran buku LKS dan buku Tematik dari
Matematika ?
pemerintah. Beliau bercerita ketika
mengajar langsung memberikan soal
kepada siswa, dan dijelaskan sedikit lalu
meminta siswa untuk mencari tahu sendiri
jawabannya.

12.

Media
apa
yang
sering Guru bercerita bahwa beliau hanya
digunakan oleh guru ketika menggunakan LKS dan buku Tematik
menyampaikan
materi yang disediakan oleh sekolah.
penjumlahan dan pengurangan?

13.

Buku apa saja yang tersedia di Buku yang disediakan di sekolah untuk
sekolah
untuk
menunjang mengajar adalah buku LKS dan Tematik.
kegiatan pembelajaran ?
Guru juga bercerita bahwa buku Tematik
kadang sulit diaplikasikan dan materinya
kurang mendalam.

14.

Apakah
Bapak/
Ibu
membutuhkan buku panduan
sebagai
pendukung
dalam
pembelajaran Matematika ?

Menurut guru beliau membutuhkan buku
panduan sebagai refrensi untuk mengajar
dan bisa digunakan sebagai variasi dalam
pembelajaran.
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LAMPIRAN 3 VALIDASI PRODUK
Lampiran 3.1 Hasil Validasi Buku Panduan oleh Ahli Matematika
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Lampiran 3.2 Hasil Validasi Buku Panduan oleh Ahli Permainan Anak
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Lampiran 3.3 Hasil Validasi Buku Panduan oleh Guru SD Kelas Bawah
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LAMPIRAN 4 REKAPITULASI HASIL VALIDASI
Aspek yang dinilai
1. Sampul buku memiliki tampilan warna dan
gambar yang sesuai.

Hasil Penilaian
Validator Validator Validator
I
II
III
3

3

4

4

4

4

3

3

3

4

4

3

4

3

4

Buku panduan mampu meningkatkan
minat bagi guru dalam menyampaikan
pembelajaran matematika.

4

3

3

7. Buku panduan memuat gambar yang sesuai
dengan langkah - langkah pada setiap
permainan.

3

3

3

8. Buku panduan memuat gambar yang
konkret dan menarik pada setiap
permainan.

3

3

3

9. Buku panduan menggunakan bahasa yang
baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) dan Ejaan Bahasa
Indonesia (EBI).

3

3

3

10. Buku panduan menggunakan bahasa yang
singkat, padat, dan jelas.

3

3

3

11. Buku panduan memuat KD dan indikator
yang sesuai.

3

4

3

12. Buku panduan memuat materi yang sesuai
dengan KD dan indikator.

4

3

3

13. Buku panduan memuat latihan soal yang
sesuai dengan KD dan indikator.

3

4

3

14. Buku panduan memuat permainan
tradisional yang telah dimodifikasi sesuai
dengan materi.

4

3

4

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.
6.
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15. Permainan tradisional yang telah
dimodifikasi mampu menciptakan kegiatan
pembelajaran yang aktif.

4

3

3

16. Buku panduan mampu membantu guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran.

3

3

3

17. Buku panduan memuat konsep matematika
secara jelas pada setiap permainan
tradisional.

4

3

4

18. Buku panduan memuat langkah - langkah
permainan tradisional yang runtut dan
sistematis.

3

3

3

19. Buku panduan memuat nama permainan,
asal usul permainan, KD, indikator, materi,
alat dan bahan, langkah - langkah
permainan, soal latihan, soal tantangan,
kunci jawaban, dan refleksi.

3

2

3

20. Buku panduan mampu menambah referensi
baru dalam menyampaikan materi
pembelajaran secara aktif dan kreatif.

3

3

3

3

1

3

4

3

4

3

3

4

3,3
Sangat
tinggi

3,0
Sangat
tinggi
3,2
Sangat tinggi

3,3
Sangat
tinggi

21. Harus mampu memberi pemantapan dan
penekanan pada nilai - nilai siswa 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.
Rata-rata tiap validator
Kriteria
Rata-rata total
Kriteria
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LAMPIRAN 5 DATA HASIL OBSERVASI UJI COBA GURU
Lampiran 5.1 Hasil Observasi Uji Coba Guru kelas II-A
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Lampiran 5.2 Hasil Observasi Uji Coba Guru kelas II-B
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LAMPIRAN 6 DATA HASIL KUESIONER UJI COBA GURU
Lampiran 6.1 Hasil Kuesioner Uji Coba Guru kelas II-A
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Lampiran 3 Hasil Kuesioner Uji Coba Guru kelas II-B
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LAMPIRAN 7 DATA HASIL UJI COBA SISWA
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LAMPIRAN 8 FOTO PENELITIAN
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LAMPIRAN 9
Surat Izin Penelitian
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LAMPIRAN 10
Surat Telah Melaksanakan Penelitian
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LAMPIRAN 11
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LAMPIRAN 12 PRODUK BUKU
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