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ABSTRAK 

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan siswa tentang integrasi matematika dalam 

permainan tradisional anak-anak Sidoarjo. Berdasarkan hasil tes 

didapatkan kategori kemampuan yang meliputi: kemampuan rendah, 

sedang, dan tinggi. Siswa dengan kategori kemampuan tinggi adalah 

siswa yang mampu memberikan analisis yang baik terhadap unsur 

matematika dalam proses atau trik permainan tradisional. siswa dalam 

kategori kemampuan sedang adalah siswa yang mampu menentukan 

kandungan unsur matematika dengan baik, namun penjelasan dalam 

proses atau trik kurang. Siswa dalam kategori kemampuan rendah adalah 

siswa yang kurang mampu menentukan kandungan unsur matematika 

dalam permainan tradisional, begitu pula dengan penjelasannya. Kategori 

kemampuan siswa tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 

pengalaman bermain siswa, daya analisis siswa, perhatian siswa terhadap 

proses penelitian, dan pengalaman siswa untuk memanfaatkan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Kata Kunci: Kemampuan Siswa, Integrasi Matematika, Permainan 

Tradisional Anak-anak Sidoarjo 

 

ABSTRACT 

The kind of research is  qualitative descriptive  that aims to describe the 

student’s ability about mathematical integration into children’s traditional 

games of Sidoarjo. Based on test results obtained three kinds of ability 

include: the ability of low, medium, and high. Students with high ability 

is students who are able to provide a good analysis of the elements of 

mathematics in the process of traditional games or tricks. Student with 

medium students who are able to determine the content of the element 

with good math, but in the process explanation or tricks were less. 

Students with low-ability is students who are less able to determine the 

content of mathematics in the traditional game elements, as well as the 

explanation.  The kinds of student’s ability is influenced by several 
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factors, such as: the experience of playing, the student’s power analysis, 

students' attention to the research process, and the experience of students 

to use mathematics in everyday life. 

 

Key Words: Student’s Ability, Mathematical Integration, Children's 

Traditional Games of Sidoarjo. 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan matematika menurut Mathematical Science Education Board-

National Research Council (dalam Wijaya, 2012:6) diantaranya adalah tujuan budaya, 

yaitu Pendidikan matematika perlu menempatkan matematika sebagai hasil kebudayaan 

manusia dan sekaligus sebagai suatu proses untuk mengembangkan suatu kebudayaan. 

Kebudayaan dalam Prasetya (2009:28), memiliki arti sebagai segala daya dan aktifitas 

manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Di Sidoarjo, bentuk kebudayaan yang 

berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah permainan tradisional anak-anak. 

Permainan merupakan suatu hal yang dekat dengan siswa. Kedekatan tersebut 

diharapkan mempunyai perbandingan lurus dengan kemampuan siswa dalam 

mengaitkan konsep matematika di dalam permainan tradisional anak-anak Sidoarjo. 

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan, 

yakni peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.  

Metode pengumpulan data menggunakan catatan lapangan, tes tulis, angket, dan 

wawancara. Angket digunakan untuk menggali informasi tentang asal-usul dan 

pengalaman bermain siswa. Terdapat dua tes tulis, yakni tes pengetahuan dan 

kemampuan. Tes pengetahuan digunakan untuk menggali informasi tentang 

pengetahuan siswa terhadap suatu permainan. Sedangkan tes kemampuan digunakan 

untuk menggali informasi tentang kemampuan siswa untuk mengintegrasikan konsep 

matematika dalam permainan tradisional anak-anak Sidoarjo, yang diadakan 

bersamaaan dengan praktik permainan. Wawancara dilaksanakan untuk menggali lebih 

dalam kemampuan siswa secara verbal. Catatan lapangan digunakan di setiap tahap 

pengambilan data, yang bertujuan untuk mendata hasil temuan di lapangan tak terduga. 



123 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.3, No. 2, September 2015 

ISSN: 2337-8166 
 

 
 

Metode analisis data Analisis data terdiri dari dua tahap, yaitu tahap analisis 

sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan dengan menggunakan model Miles 

dan Huberman. 

1. Analisis sebelum di lapangan 

Tahap ini telah dilakukan melalui studi awal secara kepustakaan dan berfungsi 

sebagai penentu fokus penelitian. 

2. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman 

Secara fungsi, proses analisis data di lapangan dapat digambarkan pada gambar 1. 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Analisis Perolehan Data 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dengan menggunakan nilai akhir dari nilai tes pengetahuan dan nilai tes 

kemampuan siswa berdasarkan rumus 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑡𝑎ℎ𝑢𝑎𝑛 + 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑠 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛
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Didapatkan: 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes 

No Nilai Akhir Frekuensi Frekuensi Kumulatif 

kurang dari 

L P L P 

1. 48 1 - 1 0 

2. 52 - 1 1 1 

3 54 1 - 2 1 

4 56 1 - 3 1 

4 57 5 1 8 2 

5 59 4 2 12 4 

6 60 1 1 13 5 

7 62 5 1 18 6 

8 63 - 3 18 9 

9 64 1 2 19 11 

10 68 - 1 19 12 

11 71 - 1 19 13 

Total 19 13 19 13 

Laki-laki 

a. Nilai Terendah = 48 

b. Nilai Tertinggi = 64 

c. Nilai Tengah = 
𝑛+1

2
=

19+1

2
=

20

2
= 10, maka data ke-10 adalah nilai 59 

Perempuan 

a. Nilai Terendah  = 52 

b. Nilai Tertinggi = 71 

Nilai Tengah  =  
𝑛+1

2
=

13+1

2
=

14

2
= 7, maka data ke-7 adalah nilai 66 

Yang selanjutnya didapatkan subjek di dalam tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Subjek Penelitian 

 
Jenis Subjek Nama Subjek L/P Nilai Akhir 

Kemampuan 

rendah 

1. AFEF 

2. NSR 

L 

P 

48 

52 

Kemampuan 

sedang 

1. MAF 

2. TPI 

L 

P 

59 

63 

Kemampuan 

tinggi 

1. AIC 

2. TH 

L 

P 

64 

71 
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1. Kemampuan Rendah 

1.1. AFEF 

Dari hasil tes pengetahuan, dapat dianalisis bahwa subjek ini telah 

mengetahui nama permainan yang ditentukan dengan benar, hanya saja 

kurang mengetahui cara penulisannya.  

Berdasarkan hasil angket, kekurangan subjek ini disebabkan selain 

karena pengalaman bermain yang kurang, juga karena selama memainkan 

sebuah permainan, mereka jarang mencari informasi tentang identitas atau 

informasi tentang permainan tertentu. 

Sedangkan dari hasil tes kemampuan, subjek ini mampu mendapatkan 

skor 3 dari skor maksimal 22. Dalam memberikan penjelasan atas jawaban 

miliknya, subjek ini juga tampak kurang percaya diri. 

siswa ini merasa kesulitan ketika diminta menganalisa unsur 

matematika dalam permainan tertentu. Hal ini dikarenakan dia tidak 

menyadari bahwa terdapat hubungan antara matematika dengan permainan 

tersebut. Padahal bila seorang pemain menggunakan konsep matematika 

yang sesuai, maka akan membantunya dalam memenangkan suatu 

permainan. 

 Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan subjek tentang asal-

usul, tujuan, dan manfaat matematika sangat dekat dengan kehidupan 

sehari-hari sangat kurang. Ditambah dengan proses pembelajaran 

matematika yang didapat selama ini kurang bisa membuat siswa ini paham, 

sehingga siswa ini tidak menyukai mata pelajaran matematika.  

Siswa dengan kode AFEF memiliki kemampuan rendah dalam 

mengintegrasikan matematika terhadap permainan tradisional anak-anak 

Sidoarjo dikarenakan: 

a. Kurang perhatian dalam mengenali suatu permainan 

b. Kurang pengalaman dalam memainkan permainan tradisional, jenis 

permainan yang berkaitan dengan kecenderungan pemain laki-laki atau 

perempuan juga berpengaruh. 
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c. Kurang kesadaran dan pengetahuan bahwa asal-usul, tujuan, dan 

manfaat matematika sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

Sehingga siswa tidak menyukai matematika. 

d. Kurang minat dalam melaksanakan proses penelitian. 

 

1.2. NSR  

Berdasarkan jawaban-jawaban subjek pada tes pengetahuan, subjek 

cenderung menggunakan bahasa Indonesia dan selalu diawali dengan kata 

“bermain”. Sama halnya dengan subjek sebelumnya, kekurangan subjek ini 

adalah kurang pengetahuan tentang identitas atau informasi mengenai suatu 

permainan. 

Sedangkan dari hasil tes kemampuan, NSR mampu mendapatkan 5 

skor dari skor maksimal 22. Skor yang didapatkan berasal dari tiga 

permainan cenderung dimainkan oleh perempuan. Apalagi dilihat dari 

pengalaman bermain subjek (dalam hasil angket), dia memiliki pengalaman 

bermain permainan tradisional yang baik. Dalam mengupas unsur 

matematika di dalam permainan layang-layang, subjek NSR  lebih detail 

daripada AFEF, jawabannya disertai dengan aplikasi matematika dalam 

membuat layang-layang. Untuk permainan kelereng dan dakon, jawaban 

keduanya hampir sama. Sedangkan untuk lainnya, NSR lebih memiliki 

perhatian terhadap proses penelitian ini. 

Kesulitan siswa ini dalam menemukan unsur matematika yang 

terkandung adalah karena dia tidak menyadari sebelumnya bahwa terdapat 

hubungan antara matematika dengan permainan tersebut.  

Hal ini juga menunjukkan bahwa dia kurang merasakan manfaat 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya dia menganggap 

matematika sulit dan membosankan. Kesan sulit yang diungkapkannya 

karena pembelajaran matematika yang didapatkan selama ini dirasakan 

abstrak dan jauh dari manfaat yang nyata. Sedangkan kesan membosankan 

yang diungkapkannya bila dilihat dari dari jawaban pada tes kemampuan, 

karena dia cenderung menganggap matematika sebagai ilmu hitung saja. 
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Siswa dengan kode NSR memiliki kemampuan rendah dalam 

mengintegrasikan matematika terhadap permainan tradisional anak-anak 

Sidoarjo dikarenakan: 

a. Kurang perhatian terhadap identitas suatu permainan 

b. Kurang percaya diri dalam memberikan jawaban atas hal yang 

diketahuinya 

c. Kurang manfaat yang dirasakan dari matematika dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

 

2. Kemampuan Sedang 

2.1.MAF 

Berdasarkan hasil tes pengetahuan, dapat diketahui bahwa tingkat 

pengetahuan subjek tentang suatu permainan baik. Namun, sama seperti 

subjek NSR dan AFEF, perhatian subjek ini terhadap identitas suatu 

permainan kurang.  

Sedangkan pada tes kemampuan, dia mendapatkan skor sebanyak 4 

dari skor maksimal 22. Jenis permainan seri antara permainan yang 

cenderung dimainkan laki-laki dan perempuan. Sedangkan permainan lain 

yang dijawab salah  adalah permainan yang cenderung dimainkan 

perempuan. Dengan demikian, jenis permainan juga mempengaruhi 

kemampuannya.  

Kesulitan yang dialami dalam mengungkap unsur matematika yang 

terkandung dalam suatu permainan adalah karena subjek merasa “bingung”. 

Dia mengaku tidak mengetahui sebelumnya bahwa matematika mempunyai 

hubungan dengan permainan tradisional. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

subjek tidak merasakan manfaat matematika yang nyata, yaitu dalam 

kehidupannya sehari-hari. Dalam mengungkap tujuan subjek mempelajari 

matematika pun, dia hanya menjawab “agar dapat paham”. Dengan kata lain 

bahwa tujuan subjek mempelajari matematika adalah sebatas tuntutan 

pendidikan di sekolah, tanpa menyadari manfaat pendidikan matematika 

yang nyata. Ditambah lagi, pembelajaran yang selama ini dirasakan abstrak 
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dan tidak ada hubungan. Akibatnya, subjek ini tidak menyukai mata 

pelajaran matematika di sekolah. 

Siswa dengan kode MAF memiliki kemampuan sedang dalam 

mengintegrasikan matematika terhadap permainan tradisional anak-anak 

Sidoarjo dikarenakan: 

a. Walaupun memiliki pengalaman bermain permainan tradisional yang 

cukup banyak, namun jenis permainan juga mempengaruhi 

kemampuan subjek untuk mengungkap unsur matematika yang 

terkandung di dalamnya. 

b. Kurang perhatian terhadap proses penelitian 

c. Kurang kesadaran bahwa matematika sangat dekat dan bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

2.2.TPI 

Pada hasil tes pengetahuan, subjek ini melakukan kesalahan pada 

penulisan permainan hompimpa. Berdasarkan hasil wawancara dan angket 

tentang asal daerah, subjek ini berasal dari Surabaya. Sebutan “hompipa” 

merupakan sebutan yang biasa dilakukan di daerahnya. Oleh karena itu, 

perbedaan kultur juga berpengaruh. 

Berdasarkan hasil angket, subjek ini memiliki pengalaman bermain 

permainan tradisionalnya juga sedikit. Di samping itu karena daerah 

asalnya, pengalaman subjek ini dipengaruhi kebiasaan di lingkungannya 

yang sekarang, yakni lingkungan perumahan. Kebiasaan penduduk 

perumahan jarang memainkan permainan tradisional. 

Pada tes kemampuan, subjek ini mendapatkan nilai 32 atau skor 

sebanyak 7 dari skor maksimal 22. Kemampuan analisis yang dimiliki siswa 

ini terhadap kandungan unsur matematika dalam suatu permainan 

tradisional cukup baik walaupun hanya memiliki sedikit pengalaman dalam 

bermain. Terbukti dari delapan jawaban subjek, enam permainan berhasil 

mendapatkan skor walaupun hanya sebagian. Jenis permainan pun tidak 

berpengaruh besar pada kemampuan subjek. 
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Walaupun daya analisis subjek cukup baik, subjek ini mengaku 

mengalami kesulitan dalam mengungkapkannya. Hal tersebut karena subjek 

“tidak kepikiran” sebelumnya bahwa terdapat unsur matematika dalam 

permainan tradisional tertentu walaupun sebenarnya subjek telah 

mengetahui bahwa tujuan mempelajari matematika adalah untuk membantu 

permasalahan sehari-hari, misalnya jual beli. Maka dapat dikatakan bahwa 

dia kurang merasakan manfaat matematika yang nyata.  

Siswa dengan kode TPI memiliki kemampuan sedang dalam 

mengintegrasikan matematika terhadap permainan tradisional anak-anak 

Sidoarjo dikarenakan memiliki daya analisis yang cukup baik walaupun dia 

merupakan penduduk baru di Sidoarjo serta pengalaman bermainnya hanya 

sedikit. Namun tingkat kemampuan subjek tersebut menunjukkan bahwa dia 

belum bisa merasakan manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

 

3. Kemampuan Tinggi 

3.1.AIC 

Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuannya tentang permainan 

tradisional baik. Ditunjang dari hasil angket, subjek ini memiliki pengalaman 

bermain permainan tradisional yang cukup banyak, yaitu sebanyak 5 

permainan dari 8 permainan yang pernah dia lakukan adalah permainan 

tradisional. 

Pada tes kemampuan, dia mendapatkan nilai 27 atau skor sebanyak 6 

dari skor maksimal 22. Subjek ini memberikan perhatian yang baik terhadap 

proses penelitian. Dibuktikan dengan dijawabnya delapan permainan yang 

ditentukan, disertai dengan penjelasan yang cukup detail. Misalnya, “kita 

dapat mengetahui jarak dan kecepatan agar bisa kena kelereng”. Hal ini 

berbeda dengan sebagian besar jawaban teman-temannya, khususnya yang 

laki-laki. Namun sayang, dari kedelapan permainan yang dijawab subjek, 

hanya enam permainan yang berhasil mendapatkan skor. Jenis permainan 

juga tidak berpengaruh besar pada kemampuan analisis subjek. Terbukti 

untuk permainan lompat tali dan masak-masakan. Walaupun dia tidak 



130 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.3, No. 2, September 2015 

ISSN: 2337-8166 

pernah memainkannya, namun dia mampu menganalisis unsur matematika di 

dalam permainan dengan cukup baik. 

Kesulitan yang dihadapi subjek ini adalah dia merasa bingung karena 

tidak terbayangkan sebelumnya bahwa terdapat unsur matematika dalam 

sebuah permainan tradisional. Walaupun subjek mengaku menyukai mata 

pelajaran matematika di sekolah, namun hal tersebut menunjukkan bahwa 

subjek kurang merasakan manfaat matematika dalam kehidupan subjek 

sejauh ini. Baginya, matematika adalah ilmu yang cukup membuat bingung 

karena banyak angka dan tujuannya hanya sebatas “menghitung apa saja”. 

(sesuai dengan hasil wawancara). Hal tersebut semakin memperjelas bahwa 

pembelajaran matematika yang didapatkan subjek sejauh ini adalah abstrak. 

Siswa dengan kode AIC memiliki kemampuan tinggi dalam 

mengintegrasikan matematika terhadap permainan tradisional anak-anak 

Sidoarjo dikarenakan memiliki daya analisis yang baik, tidak terpengaruh 

oleh jenis permainan yang cenderung dimainkan laki-laki atau perempuan. 

Perhatian subjek yang cukup besar terhadap proses penelitian membantu 

untuk fokus memaksimalkan daya analisis yang dimiliki walaupun 

pengalaman bermain tidak banyak. Namun sayang, kesadaran akan manfaat 

matematika yang nyata kurang dia rasakan, sehingga pengalaman dalam 

mengaitkan unsur matematika dalam kehidupan nyata sedikit. 

 

3.2.TH 

Siswa ini memiliki nilai akhir 71. Pada tes pengetahuan, dia 

memperoleh nilai 100. Dapat dikatakan tingkat pengetahuan subjek terhadap 

permainan tradisional baik. Hal ini didukung oleh pengalaman bermain 

permainan tradisional yang baik.  

Pada tes kemampuan, dia memperoleh nilai 41 atau skor sebanyak 9 

dari skor maksimal 22. Siswa ini mampu menjawab dengan benar sebanyak 

enam permainan dari delapan permainan yang ditentukan. Walaupun skor 

yang diperoleh untuk setiap permainan tidak sepenuhnya, namun dia 

mampu mengungkapkan keterkaitan matematika di dalam suatu permainan 
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lebih baik daripada siswa lain. Misalnya pada permainan layang-layang dan 

kelereng. Dia mampu mendapatkan skor 2 untuk masing-masing permainan 

tersebut daripada siswa yang lain. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa 

jenis permainan yang cenderung dimainkan laki-laki atau perempuan tidak 

berpengaruh.  

Kata kunci yang menunjukkan keterkaitan matematika dengan 

permainan-permainan tradisional tersebut cukup beragam, seperti 

“menghitung”, “ukuran”, “menentukan”, “mengandung”. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengetahuan subjek tentang tujuan dan manfaat 

matematika cukup baik, tidak sebatas “menghitung” saja. 

Walaupun demikian, dia mengaku kesulitan dalam mengintegrasikan 

matematika dalam suatu permainan tradisional. Hal tersebut karena 

sebelumnya dia tidak menyadari bahwa terdapat keterkaitan antara 

matematika dan permainan tradisional. Hal itu bisa menjadi indikator bahwa 

subjek kurang merasakan manfaat matematika yang nyata. Berdasarkan 

hasil wawancara, pembelajaran matematika yang didapatkan sejauh ini 

“membosankan” karena kurang memberikan pengalaman tentang manfaat 

matematika dalam kehidupan nyata, sehingga kesannya abstrak. 

Siswa dengan kode TH memiliki kemampuan tinggi dalam 

mengintegrasikan matematika terhadap permainan tradisional anak-anak 

Sidoarjo dikarenakan memiliki daya analisis yang baik. Hal tersebut 

didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tentang permainan tradisional 

yang baik, tanpa terpengaruh jenis permainannya. Hanya saja, subjek kurang 

memiliki kepekaan terhadap keterkaitan matematika dalam suatu permainan 

tradisional. Hal tersebut dikarenakan kurang kesadaran dan pengalaman 

bahwa manfaat matematika sangat dekat dengan kehidupan nyata. 

SIMPULAN 

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan siswa kelas VIII SMP  Negeri 2 Gedangan tahun pelajaran 2014/2015 
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tentang integrasi matematika terhadap permainan tradisional anak-anak Sidoarjo  dibagi 

menjadi tiga, yaitu sebagai berikut. 

a. Kemampuan tinggi : siswa yang termasuk dalam tingkat kemampuan tinggi 

adalah siswa yang memiliki nilai sempurna dalam tes pengetahuan dan nilai tinggi 

dalam tes kemampuan. Mereka mampu memberikan analisis yang baik terhadap 

pemanfaatan kaidah matematika dalam permainan tradisional, baik dalam proses 

permainan maupun trik permainan. 

b. Kemampuan sedang : siswa yang termasuk dalam tingkat ini adalah siswa yang 

mampu menentukan kandungan unsur matematika dengan baik, namun penjelasan 

dalam proses atau trik kurang baik. 

c. Kemampuan rendah : siswa yang termasuk dalam tingkat ini adalah siswa yang 

kurang mampu menentukan kandungan unsur matematika dalam permainan 

tradisional, begitu pula dalam memberikan penjelasan. 
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