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1. Pendahuluan

Pembelajaran merupakan proses interaksi antar guru dan peserta didik yang

berlangsung pada suatu lingkungan belajar mengajar. Agar memperoleh ilmu dan

pengetahuan yang baru manusia harus melaksanakan proses pembelajaran. Setiap

manusia memiliki kewajiban untuk melakukan proses pengajaran kapanpun dan

dimanapun. Pengajaran memiliki arti yang mirip dengan pembelajaran, walaupun

memiliki konotasi yang tidak sama. Pembelajaran merupakan suatu upaya yang

dilakukan oleh seorang guru atau pengajar untuk membantu peserta didik dalam

memperoleh ilmu dan pengetahuan dari suatu materi pembelajaran. Upaya yang

dimaksudkan tidak dapat berhasil tanpa ada seseorang yang berusaha untuk

mewujudkannya, yaitu guru dan peserta didik. Matematika merupakan subjek

yang paling penting dalam ilmu sains dan pada bidang pekerjaan teknologi,

namun ironisnya banyak peserta didik masih kesulitan dalam mempelajari

matematika dan tingkat kegagalan dalam pembelajaran matematika memasuki

level paling tinggi (Zin, Zaman, & Noah, 2009).

Pembelajaran Matematika merupakan salah satu pembelajaran yang wajib

diberikan kepada peserta didik mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga sekolah

yang jenjangnya lebih tinggi lagi di Indonesia(Sutawidjaja & Afgani, 2015). Bagi

seorang calon guru yang sering menganalisis kondisi di sekolah sebagai tempat

untuk mentransformasikan ilmu yang sudah didapat saya memahami kondisi

peserta didik bahwa mereka diwajibkan untuk mampu memahami beberapa mata

pelajaran yang sudah disiapkan pada sistem pendidikan di setiap jenjangnya

(Nurulaen, 2011). Peserta didik yang merasa kesulitan dalam menerima beberapa
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materi pelajaran yang diberikan sehingga imbasnya pada materi pelajaran

ataupun pelajaran yang mereka kurang sukai untuk mempelajari lebih dalam

(Hariastuti, 2017). Beragam metode dan model sudah coba diterapkan oleh para

guru, tapi beberapa guru belum mampu memberikan hasil yang nampak

positif.Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab: 1) setiap individu

memiliki cara tersendiri untuk memahami apa saja pelajaran yang telah diterima

saat proses pembelajaran; dan 2) penggunaan metode dalam pembelajaran yang

kurang tepat.

Faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya hasil dari tujuan

pembelajaran adalah faktor dari guru dan peserta didik. Pertama faktor guru

menjadi permasalahan pokok dalam dunia pendidikan. Sulitnya materi geometri

terjadi pada guru matematika dijenjang SD, hal ini didukung dengan penelitian

yang telah dilakukan oleh Rusgianto terhadap kesalahan guru matematika SD

yang jika dapat disimpulkan adalah: 1) 49,7% pada materi aritmatika; 2) 51,58%

pada materi aljabar; dan 3) 54,42% pada materi geometri (Sarjiman, 2006).

Permasalahan kualitas guru tidak hanya terjadi di Indonesia, permasalahan itu

juga terjadi di Jepang, China maupun Amerika Serikat.Kualitas guru menentukan

kualitas pendidikan yang dijalaninya, jika guru berkualitas baik maka baik pula

kualitas pendidikannya dan jika guru berkualitas jauh dari kata baik maka berlaku

sebaliknya.Negara yang memiliki kualitas pendidikan terbaik didunia yaitu

Finlandia.Finlandia sangat menjaga kualitas gurunya, guru-guru di Finlandia bisa

dikatakan guru yang memiliki kualitas baik karena disana melakukan serangkaian

proses pelatihan yang terbaik pula sebelum mengajar. Profesi seorang guru di
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Finlandia merupakan profesi yang sangat dihargai (Rizali, Sidi, & Dharma,

2009).

Materi geometri dianggap paling penting dan tak jarang dianggap sulit.

Realita yang ada menunjukkan bahwa diantara cabang matematika yang di

ajarkan pada jenjang SD, materi geometri merupakan salah satu materi yang sulit

dipahami oleh peserta didik, selain materi operasi dan pecahan (Adolphus, 2011).

Faktor kedua adalah peserta didik pada jenjang SD yang memiliki

karakteristik yang menampilkan perbedaan-perbedaan individual dalam banyak

segi dan bidang, diantaranya perbedaan itu pada hal keintelektualan, kemampuan

dalam kemampuan kognitif dan bahasa, perkembangan kepribadian dan

perkembangan pada setiap fisik anak-anak. Peserta didik pada umur 7 sampai 11

tahun dapat mengembangkan kemampuan untuk berfikir secara logis (Zaman &

Eliyawati, 2010). Anak-anak mengembangkan rasa percaya dirinya terhadap

kemampuan dan pencapaian yang baik dan relevan. Peserta didik membutuhkan

keseimbang antara perasaan serta kemampuan dengan kenyataan yang dapat

mereka raih, namun perasaan yang muncul akan kegagalanitu membuat rasa

percaya diri mereka sedikit berkurang dan itu salah satu faktor penghambat

mereka untuk berkembang dalam proses belajar (Sugiyanto, 2005).

Cukup ironis dengan kondisi di era modern ini yang semua serba digital,

termasuk permainan juga.Permainan merupakan hal wajib bagi anak dengan usia

yang masih sedikit, yaitu yang biasanya pada peserta didik jenjang SD. Jarang

permainan digital menyebabkan perkembangan anak menjadi sedikit kearah

negatif, misalnya seorang anak menggunakan gadget untuk bermain game digital

namun lama kelamaan saat anak sudah menemukan kesenangan dengan benda
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tersebut maka akan menjadikan kebiasaan yang berdampak negatif pada

perkembangannya, dan apabila sudah menjadi kebiasaan maka hal ini bisa

menyebabkan anak tidak berminat untuk berinteraksi dengan orang-orang

disekitarnya (Nur, 2013). Kebiasaan seperti itu sangat tidak baik untuk kehidupan

bersosialisasi bagi seorang anak.

Pancaran sinar dari layar gadget dapat membahayakan kesehatan anak.

Kebiasaan anak dalam asik bermain gadget akan berpengaruh terhadap

kemampuan otak dalam menerima atau menangkap informasi tentang

pengetahuan (Octaviana et al., 2014). Salah satu imbasanya adalah ketika peserta

didik menerima pelajaran di kelas cenderung lebih malas untuk belajar serta

membaca buku akibat kecanduan dari bermain gadget yang berlebihan, sehingga

menyebabkan hasil belajar peserta didik menurun(Mubashiroh, 2012).

Kedua faktor tersebut merupakan permasalahan pokok pada proses

pembelajaran matematika pada jenjang SD dan dapat membuat tidak sesuainya

dengan tujuan pembelajaran, kemudian haruslah mencari solusi dari

permasalahan tersebut. Salah satu pembelajaran Matematika SD yang sangat

dasar menuntut pemahaman konsep secara jelas adalah materi sifat-sifat bangun

datar dan bangun ruang.Konsep dasar dalam pemahaman bangun datar dan

bangun ruang maka diharapkan peserta didik harus benar-benar paham sebelum

dapat memahami konsep bangun-bangun yang lebih rumit lagi. Materi sifat-sifat

bangun datar dan bangun ruang peserta didik dituntut untuk dapat

mengidentifikasi sifat-sifat disetiap bangun pada bangun datar dan bangun ruang.

Melihat karakteristik peserta didik pada usia 7-11 tahun pada jenjang SD yang

masih suka akan dunia bermain, guru harus mampu paham apa yang menjadi
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kebutuhan serta kewajiban peserta didik saat itu, dimana belajar juga harus bisa

menjadi kewajiban peserta didik serta membuat mereka senang dalam proses

pembelajaran tersebut. Salah satu media pembelajaran yang efektif dalam

meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik dalam proses pembelajaran

pada jenjang SD adalah permainan tradisional.

Permainan adalah aktivitas mencari stimulus yang dapat menambah

pengetahuan dengan menggunakan objek serta tindakan-tindakan yang baru

secara tidak biasa. Misalnya saja kalau anak bosan bermain prosotan dari atas ke

bawah, dia dapat meningkatkan pengetahuan dengan berjalan menaiki papan

perosotan dari bawah ke atas. Bermain merupakan stimulation producing activity

yang disebabkan tingkat arrousal yang rendah (Fuad 2001). Permainan

merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa suka terhadap matematika

yang selama ini dianggap sulit dalam proses belajar oleh peserta didik (Sadiman,

Arif, &dkk, 2006). Secara umum tujuan bermain ialah mencari kesenangan dan

dapat di temukan kapan dan dimana tempatnya dan siapa pelakunya. Rasa senang

dapat dialami oleh anak-anak, remaja ataupun orang dewasa.

Permainan tradisional memiliki banyak jenis dan macamnya. Salah

satunya adalah permainan ular tangga yang merupakan permainan tradisional

sudah ada sejak dulu. Biasanya permainan ini dimainkan oleh 2-4 pemain dimana

yang sudah sampai finish terlebih dahulu berarti ia yang menang dalam

permainan itu. Permaian ular tangga dimodifikasi untuk menjadikan permainan

ular tangga sebagai media pembelajaran pada meteri sifat-sifat bangun datar dan

bangun ruang, dimana setiap kolom pada permainaan ular tangga terdapat

soalyang berhubungan dengan bangun datar dan juga bangun ruang. Peralatan
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yang digunakan untuk membuatpuntidak perlu dibeli dengan harga yang mahal,

serta alat dan bahan dari kertas dan mampu untuk membuatnya sendiri, sehingga

dapat ramah lingkungan dan aman untuk digunakan anak SD.

Media pembelajaran berupa permainan ular tangga ini adalah salah satu

usaha untuk menghidupkan atau membudayakan kembali permainan tradisional

karena di zaman modern ini sudah sangat jarang ditemui permainan tradisional

yang dimainkan oleh generasi muda sekarang dan meletarikan warisan nasional

dengan cara yang kreatif, sekaligus memberi manfaat bagi pesera didik dalam

mempelajari keterampilan matematika dasar (Jasni & Zulikha, 2016).

Pengelolaan proses belajar matematika SD secara efektif perlu dilalukan

dalam waktu terdekat yang memudahkan peserta didik gampang memahami

materi yang diberikan (Hudojo, 2005). Kualitas dari proses pembelajaran

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengaruh besar

terhadap hasil belajar peserta didik dalam proses pembelajaran matematika.

Memasuki era yang semakin modern guru dituntut untuk memperbanyak media

dalam pembelajaran dan tidak terkesan ceramah dalam proses pembelajaran

didalam kelas (Nurseto, 2011).

Secara umum media pembelajaran berbentuk ular tangga ini merupakan

salah satu media yang efektif untuk meningkatkan daya pemahaman serta daya

serap terhadap materi yang susah untuk dihafalkan ataupun dipahami (Nugrahani,

2007). Penggunaan media ini juga dilihat dari aktivitas guru dan peserta didik

saat proses belajar mengajar. Media visual dapat memperkuatan ingatan peserta

didik karena media visual mengandalkan penglihatan. Media visual berupa image
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atau gambar dan perumpamaan memegang peran penting dalam proses

pembelajaran matematika (Djamarah, Syaiful, & Zain, 2002).

Perlu adanya rumusan untuk meminimalisir permasalahan dari kedua

faktor tersebut serta mencari jalan keluar atau solusi yang dapat di terapkan agar

permasalahan itu tidak menjadi bias dan parah-parahnya menjadi hal yang lumrah

untuk kehidupan manusia mendatang. Beberapa rumusan masalah dapat

dituliskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana aktifitas guru

dan peserta didik saat penggunaan media pembelajaran ular tangga; dan 2)

bagaimana hasil belajar dan respon peserta didik saat menggunakan media

pembelajaran ular tangga.


