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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian Risearch dan Development 

(R&D) yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk yang teruji 

kelayakannya sesuai standar yang telah ditetapkan melalui kajian pustaka. 

Setelah dinyatakan layak oleh ahli media dan ahli materi, produk diuji 

keefektifannya melalui uji coba kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, 

produk yang dihasilkan adalah media permainan berbentuk papan dan kartu 

(boardgame) untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan sikap peduli 

lingkungan yang mendukung pembelajaran tematik Kurikulum 2013 pada 

Kelas IV tingkat Sekolah Dasar. Produk ini diberi nama Pelajar Go! 

B. Prosedur Penelitian 

Produk yang akan dikembangkan mengacu pada pendapat Borg & Gall 

(1983: 775) yang terdiri atas sepuluh langkah, namun untuk memudahkan 

dalam proses penelitian, dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Pengelompokkan 

ini dibuat tanpa mengurangi makna masing-masing langkah yang sebenarnya. 

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 Bagan 2. Pengembangan Boardgame Pelajar Go! 

 

Studi Pendahuluan Pengembangan Media Penyebaran Media 

1. Research and 
Information 
Collecting 

2. Planning 
3. Develop Premilinary 

Form of Product 
4. Preliminari Field 

Testing 
5. Main Product Revision 

10. Dissemination and 
implementation 
 

6. Main Field Testing 
7. Operational Product 

Revision 
8. Operational Field 

Testing 
9. Final Product Revision 
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1. Studi Pendahuluan dan Pengumpulan Data (Research and Information 

Collecting) 

Kegiatan studi pendahuluan adalah pengumpulan informasi yang 

ditempuh melalui studi lapangan seperti wawancara kepada guru dan siswa, 

dan observasi pembelajaran di SD Negeri 2 Wijirejo dan SD Negeri 2 

Sanden. Selain itu dilakukan pula studi literatur dari buku, jurnal, dan 

sumber pembelajaran yang digunakan di sekolah tersebut. Studi 

pendahuluan ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai hal berikut. 

a. Analisis siswa 

Data ditujukan untuk mengetahui kebiasaan belajar, ketersediaan 

fasilitas, dan ketertarikan belajar siswa. Analisis siswa juga di dukung 

oleh pernyataan guru tentang masalah-masalah yang dialami siswa serta 

solusi yang sudah di tempuh untuk menanggulanginya. 

b. Analisis kebutuhan 

Dari hasil analisis siswa dirumuskan daftar kebutuhan yang dapat 

menjawab permasalahan siswa. Pada tahap ini dirumuskan komponen 

pembelajaran seperti apa yang dapat menunjang proses pembelajaran. 

Peneliti turut melihat perkembangan inovasi komponen pembelajaran 

sebagai referensi untuk mengonstruksi produk yang dikembangkan. 

c. Analisis instruksional 

Produk yang dikembangkan disesuaikan dengan pembelajaran 

tematik kurikulum 2013 dengan mengintegrasikan berbagai materi 

pembelajaran seperti bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKn, dan SBdP. 
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Gambar 2. Prototipe Papan Permainan 

2. Perencanaan (Planning) 

Kegiatan perencanaan diperlukan untuk menentukan tujuan, fungsi, 

dan kesesuaian produk dengan permasalahan yang ada. Selain mengacu 

pada literatur terdahulu sebagai referensi pengembangan, peneliti juga 

meminta masukan kepada guru dalam perancangan produk melalui Forum 

Group Discussion (FGD). Hal ini penting dilakukan agar media yang 

hendak dikembangkan tidak melenceng dari kebutuhan dan karakteristik 

siswa yang bersangkutan.  

3. Pengembangan Desain Produk Awal (Develop Premilinary Form of 

Product) 

Produk yang dikembangkan adalah seperangkat boardgame bernama 

Pelajar Go!. Prototipe boardgame tersebut sebagai berikut.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

a. 1 buah papan permainan, dimana komponen utamanya ada lingkaran 

pondok berjumlah 6 untuk menaruh kartu elemen, lingkaran kartu trivia 

yang berada di tengah, dan jalan setapak untuk dilalui pemain 

45 cm 

45
 c

m
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Gambar 4. Prototipe  
Kartu Elemen 

b. 1 buah buku panduan. Berisi 

ketentuan jumlah pemaian, penjelasan 

komponen broadgame, cara 

permainan, dan penentuan menang 

kalah. 

 

 

c. 36 lembar kartu elemen. Setiap 

elemen menginformasikan pondok 

asal dan terdapat ilustrasi penjelas. 

 

 

 

 

 

d. 36 lembar kartu trivia. Pertanyaan 

atau teka-teki yang harus dijawab 

oleh pemain untuk dapat melaju pada 

permainan. 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Prototipe  
Buku Pedoman 

Gambar 5. Prototipe  
Kartu Trivia 
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Gambar 6. Prototipe  
Pion Pemain 

Gambar 7. Prototipe  
Mata dadu 

 
e. 5 buah pion. Setiap pion memiliki warna 

berbeda untuk memudahkan identitas 

pemain. 

 

 

 

f. 1 buah mata dadu. Sebagai roda penentu 

langkah pemain. Warna merah dipilih 

agar siswa tertarik dan tertantang ketika 

bermain. 

 

Komponen tersebut dikemas dalam box agar mudah dalam perawatan. 

Setelah produk tersusun, dilakukan penilaian ahli (expert judgement) yang 

meliputi ahli media, ahli materi, dan praktisi pembelajaran. Masukan dari 

para ahli dan praktisi menjadi bahan revisi peneliti sehingga kualitas media 

boardgame Pelajar Go! menjadi lebih baik dan siap untuk diujicobakan. 

 

1. Uji Coba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing). 

Tujuan dari uji coba lapangan awal atau disebut juga uji coba terbatas 

adalah untuk mendapatkan gambaran praktik permainan dan memperoleh 

saran dari responden (siswa) guna bahan perbaikan produk. Bentuk 

penilaian dari siswa berupa skala respon siswa. Sedangkan guru 

berkedudukan sebagai penilai produk, bukan sebagai subjek uji. 

 

1 
cm

 
1,

5 
cm
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2. Revisi Produk I (Main Product Revision) 

Hasil dari uji coba terbatas digunakan untuk memperbaiki produk agar 

menjadi lebih baik. Setelah dilakukan revisi produk, peneliti kemudian 

mengujicobakan produk tersebut kepada subjek yang lebih banyak yaitu 

pada tahap uji coba lapangan. 

3. Uji Coba Lapangan (Main Field Testing) 

Media kembali diujikan pada subjek yang lebih luas. Tahap ini 

digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari pengembangan media 

boardgame Pelajar Go!. Penilaian dan masukan dari para responden tetap 

dilakukan guna meningkatkan kualitas produk untuk ujicoba oprasional. 

4. Revisi Produk II (Operational Product Revision). 

Kegiatan pada tahap ini adalah memperbaiki produk berdasar uji coba 

lapangan. Masukan dan kekurangan yang terdapat dalam media boardgame 

Pelajar Go! diperbaiki dan disempurnakan. Setelah dilakukan revisi, 

langkah selanjutnya adalah mengujicobakan media pada user yang lebih 

luas yakni uji coba lapangan operasional. 

5. Uji Coba Lapangan Operasional (Operational Field Testing).  

Setelah produk selesai direvisi, produk diujicobakan untuk mengetahui 

keefektivannya. Uji coba operasional dilakukan melalui penelitian 

eksperimen semu dengan rancangan pretest and posttest control group 

design. Keefektivan produk ditentukan dengan cara membandingkan 

peningkatan (gain score) keterampilan berbicara dan sikap peduli 

lingkungan siswa sebelum dan sesudah menggunakan media boardgame. 
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6. Revisi Produk Akhir (Final Product Revision) 

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan produk akhir berdasarkan 

hasil analisis uji coba operasional. Setelah selesai disempurnakan, media 

boardgame Pelajar Go! siap disebarluaskan dan diimplementasikan kepada 

pengguna atau khalayak yang memerlukan. 

7. Penyebaran Informasi dan Implementasi (Dissemination and 

implementation) 

Langkah deseminasi dilakukan dengan membuat laporan lengkap 

dalam konferensi ilmiah, jurnal, artikel, dan menyebarluaskan produk yang 

dikembangkan pada lembaga pendidikan dan atau khalayak yang 

memerlukan. 

C. Desain Uji Coba Produk 

1. Desain Uji Coba 

Uji coba produk media boardgame Pelajar Go! dilakukan melalui 

empat tahapan yaitu validasi desain, uji coba awal, uji coba lapangan, dan 

uji coba operasional. Berikut penjelasan masing-masing. 

a. Validasi Desain 

Produk yang telah dirancang divalidasi terlebih dahulu sebelum 

diujicobakan agar diketahui kelayakannya. Validasi ini melibatkan 3 

orang validator (expert judgment) yaitu, validator ahli media 

pembelajaran, validator ahli materi bahasa dan sikap, dan validator dari 

praktisi pembelajaran. Hasil dari validasi ahli digunakan untuk 

melakukan revisi produk, sebelum produk diuji cobakan. 
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b. Uji Coba Terbatas 

Uji coba terbatas dilakukan pada siswa Kelas IV SD Negeri 

Ngentakrejo, Kulon Progo, Yogyakarta dengan langkah sebagai berikut.  

1) Memilih 4 siswa secara random dan 1 guru. 

2) Meminta keempat siswa memainkan media Pelajar Go! dan guru 

sebagai pengamat sekaligus penilai 

3) Memberikan lembar angket respon untuk mengetahui kelayakan dan 

keefektifan media.  

4) Menganalisis data yang didapatkan dari uji coba terbatas. 

5) Melakukan revisi terhadap media boardgame Pelajar Go!. 
 

c. Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan pada siswa kelas IV SD Negeri 

Ngentakrejo, Kulon Progo, Yogyakarta dengan langkah sebagai berikut. 

1) Memilih 8 siswa dan 1 orang guru. Subjek penelitian diambil dari 

kelas yang sama pada uji coba awal, namun dengan subjek yang 

berbeda. 

2) Meminta kedelapan siswa memainkan media Pelajar Go! dan guru 

sebagai pengamat sekaligus penilai. 

3) Memberikan lembar angket respon untuk mengetahui kelayakan dan 

keefektifan media.  

4) Menganalisis data yang didapatkan dari uji coba lapangan. 

5) Melakukan revisi terhadap media boardgame Pelajar Go!. 
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d. Uji Coba Operasional 

Kelompok eksperimen dipilih berdasarkan ramdom sampling. 

Kelas eksperimen yang dipilih adalah siswa kelas IV A SD Negeri 2 

Wijirejo dengan jumlah 25 siswa. Kelompok kontrol yang dipilih 

adalah siswa kelas IV A SD Negeri 2 Sanden dengan jumlah 20 siswa. 

Desain pada uji coba lapangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2. Desain Pre-test and Post-test Control 
Kelompok Pretest Perlakuan Postest 

Kontrol T1 Xa T2 

Eksperimen T3 Xb T4 

 
Keterangan: 
Xa = Pembelajaran menggunakan buku teks pembelajaran yang ada 
Xb = Pembelajaran menggunakan Media Pelajar Go! 
T1 = Tes kemampuan awal Kelas Kontrol 
T2 = Tes kemampuan akhir Kelas Kontrol 
T3 = Tes kemampuan awal Kelas Eskperimen 1 
T4 = Tes kemampuan akhir Kelas Eksperimen 1 

 
Langkah-langkah yang dilakukan pada uji coba produk 

operasional adalah sebagai berikut. 

1) Memberikan tes awal (pretest) melalui tes performa keterampilan 

berbicara dan angket sikap peduli lingkungan kepada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Siswa kelas IV A SD N Wijirejo dan 

kelas IV A SD N Sanden yang dipilih sebagai subyek merupakan 

siswa yang memiliki kemampuan awal yang hampir sama. 

2) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

media boardgame Pelajar Go!. pada kelas eksperimen (IV A SD 

Negeri Wijirejo). Sedangkan pada kelas kontrol (IV A SD Negeri 
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Sanden) guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media konvensional. 

3) Memberikan tes akhir (posttest) dengan meminta siswa melakukan 

performa berbicara di depan kelas dan mengisi angket sikap peduli 

lingkungan kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk kelas 

eksperimen juga diberikan skala respon media untuk mengetahui 

tingkat penerimaan media boardgame Pelajar Go!.  

4) Menganalisis data yang didapatkan dari uji coba lapangan untuk 

mengetahui keefektifan media terhadap perkembangan keterampilan 

berbicara dan sikap peduli lingkungan siswa. 

5) Melakukan revisi media boardgame Pelajar Go!. 

2. Subjek Coba 

Berikut subjek coba dalam penelitian dan pengembangan ini. 

a. Subjek uji coba awal  : 4 siswa Kelas IV SD N Ngentakrejo 

b. Subjek uji coba lapangan : 8 siswa Kelas IV SD N Ngentakrejo 

c. Subjek uji operasional  : 25 siswa Kelas IV SD N 2 Wijirejo dan   

20 siswa Kelas IV SD N 2 Sanden  
 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang 

digunakan dalam proses penjaringan data penelitian. Adapaun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.  
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a. Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

terstruktur, yakni mempersiapkan beberapa pertanyaan tertulis namun 

dalam implementasinya tidak hanya terbatas pada pertanyaan yang 

sudah ada. Pertanyaan dapat diperluas sesuai dengan jawaban dari 

responden. Wawancara ini dilakukan kepada guru dan siswa kelas IV 

pada kedua kelas subjek penelitian. Wawancara ditujukan untuk 

mengetahui kebutuhan siswa, masalah yang terjadi, dan alternatif 

solusi.  

b. Observasi 

Observasi ditujukan untuk mengamati proses pembelajaran terkait 

dengan media yang digunakan. Observasi dilakukan oleh peneliti 

dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan 

pembelajaran di kelas. Adapun jenis observasi yang digunakan adalah 

non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan 

objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung. 

c. Skala  

Skala digunakan untuk menilai kelayakan media yang 

dikembangkan. Skala penilaian produk dilakukan oleh ahli media, ahli 

materi, dan praktisi pembelajaran. Kriteria penilaian menggunakan 

skala likert, yakni dimulai dari skor 5 = Sangat Baik (SB), skor 4 = 

penilaian Baik (B), skor 3 = penilaian Cukup (C), skor 2 = penilaian 

Kurang (K) dan skor 1 = penilaian Sangat Kurang (SK). 
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d. Tes 

Tes yang dipilih dalam penelitian ini adalah tes performa yang 

dilakukan untuk melihat ketercapaian kompetansi keterampilan 

berbicara. Tes ini dilakukan dengan meminta siswa berpidato di depan 

kelas. Guru dan peneliti melakukan pengamatan dan mengisi ceklist 

tingkat ketercapaian berbicara siswa. 

e. Angket 

1) Angket Sikap Peduli Lingkungan 

Penilaian sikap pada penelitian ini dilakukan dengan angket 

dimana siswa memilih kecenderungan diri atas pernyataan yang 

disajikan. Dalam penilaian sikap ini kriteria angket siswa 

menggunakan skala likert yang telah dimodifikasi, yakni dimulai 

dari skor 4 = Sangat Setuju (SJ), skor 3 = Setuju (S), skor 2 = 

Kurang Setuju (KS) dan skor 1 = Tidak Setuju (TS). 

2) Angket respon siswa terhadap Produk 

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui tanggapan 

siswa mengenai produk yang dikembangkan dan untuk mendapatkan 

tambahan masukan guna perbaikan media. Kriteria angket siswa 

menggunakan skala likert yang telah dimodifikasi, yakni dimulai 

dari skor 4 = respon Sangat Baik (SB), skor 3 = respon Baik (B), 

skor 2 = respon Kurang (K) dan skor 1 = respon Sangat Kurang 

(SK). 
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2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data yang 

kemudian dijadikan informasi yang relevan. Berikut adalah penjelasannya. 
 

a. Wawancara Semi Tersrtuktur 

Wawancara ditujukan kepada guru dan beberapa siswa untuk 

mengungkapkan a) pelaksanaan pembelajaran tematik integratif, b) 

tingkat keterampilan bicara siswa, c) kondisi siswa tentang sikap 

peduli lingkungan, dan d) penggunaan media pembelajaran.  

Tabel 3. Kisi-kisi Wawancara 
No Aspek Indikator No. 

Butir 
Jml 

1 Pelaksanaan 
pembelajaran 
tematik 
integratif 

Sistem pembelajaran tematik integrative 1,2 2 

Ketertarikan siswa terhadap 
pembelajaran  

2,3 3 

Penilaian Pembelajaran 4,6 2 
2 Keterampilan 

berbicara siswa 
Standar kompetensi keterampilan 
berbicara yang harus dicapai 

7 1 

Analisis masalah berbicara siswa 8 1 
Upaya perbaikan yang telah dilakukan 
 

9,10 2 

3 Sikap peduli 
lingkungan 
siswa 

Standar kompetensi sikap peduli 
lingkungan  yang harus dicapai 

11 1 

Analisis masalah sikap peduli 
lingkungan siswa 

12 1 

Upaya perbaikan yang telah dilakukan 13,14 2 

4 Penggunaan 
media 
pembelajaran  

Media yang telah digunakan 15 1 

Dukungan sekolah terhadap media 
pembelajaran yang dikembangkan 
(boardgame) 

16,17 2 

Kendala menghadirkan boardgame di 
dalam kelas 

18,19 2 

Harapan guru terhadap inovasi media 
yang dikembangkan (boardgame) 

20 1 

 Jumlah 20 
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b. Observasi Non Partisipan 

Pedoman observasi non partisipan dilakukan selama proses 

pembelajaran yang ditujukan untuk mengungkapkan a) pelaksanaan 

pembelajaran tematik integratif, b) tingkat keterampilan bicara siswa, c) 

kondisi siswa tentang sikap peduli lingkungan, dan d) penggunaan media 

pembelajaran. Berikut kisi-kisi observasi non partisipan tersebut. 

Tabel 4. Kisi-kisi Observasi 
 

No Aspek yang diamati 
1 Pelaksanaan pembelajaran tematik integratif 
2 Keterampilan berbicara siswa di kelas 
3 Sikap peduli lingkungan siswa 
4 Penggunaan media pembelajaran dan pandangan mengenai 

Boardgame 
 

c. Skala Penilaian Produk 

Skala penilaian produk ditujukan pada ahli media, ahli materi, dan 

praktisi pembelajaran untuk memvalidasi kelayakan produk yang 

dikembangkan. Berikut rincian kisi-kisinya. 

 

1) Skala Penilaian Ahli Media 

Skala validasi ahli media digunakan untuk melihat kelayakan media 

dari aspek teknis dan pemilihan desain gambar pendukung materi 

pembelajaran. Terdapat empat indikator dalam penilaian ahli media, yaitu 

(1) kualitas bahan yang digunakan, (2) kemenarikan tampilan, (3) 

operasionalisasi media, dan (4) interaktivitas media. Berikut kisi-kisi 

instrumen penilaian produk yang digunakan untuk ahli media. 
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Tabel 5. Kisi-Kisi Skala Penilaian untuk Ahli Media 
No Aspek Indikator No. Butir Jml 
1. Kualitas 

bahan yang 
digunakan 

Ketepatan pemilihan bahan 
untuk kekokohan, 
keamanan, dan 
keselamatan 

1,2,3 3 

2. 
 

Ketepatan 
pengemasan/ 
penyusunan 
komponen 
permainan 

Pengemasan papan dan 
kartu media 

4,5,6,7 4 

Penyusunan buku panduan 
media 

8,8,9,10 4 

Pemilihan tampilan papan 
media 

12,13,14, 
15,16,17, 

18 

7 

Pemilihan tampilan kartu 
elemen media 

19,20,21, 
22,23,24, 
25,26,27 

9 

Pemilihan tampilan kartu 
trivia media 

28,29,30, 
31 

4 

3. Operasional-
isasi media 
pembelajaran 

Kejelasan petunjuk 
pengguanaan media 

32,33,34, 
35,36,37 

6 

Kemudahan dalam 
penggunaan media 

38,39 2 

4. Interaktivitas 
media 

Kesesuaian dengan usia 
dan dapat mendukung 
pembelajaran 

40,41, 
42,43 

4 

Jumlah 43 
 

2) Skala Penilaian Ahli materi 

Skala validasi ahli materi digunakan untuk melihat kelayakan 

media dari segi isi dikaitkan dengan materi pembelajaran. Dalam 

penilaian ini terdapat empat indikator, yaitu (1) kesesuaian materi dengan 

KI dan KD kelas IV Kurikulum 2013; (2) kesesuaian bahasa yang 

digunakan; (3) kesesuaian  dengan keterampilan berbicara; (4) 

kesesuaian materi dengan sikap peduli lingkungan. Berikut kisi-kisi 

instrumen penilaian tersebut. 
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Tabel 6. Kisi-kisi Skala Penilaian untuk Ahli Materi 
No Aspek Indikator No. Butir Jml 

1. Kesesuaian 
materi dengan 
Kurikulum 2013 

Karakteristik 
pembelajaran 
terpadu 

1,2,3, 4,5,6 6 

Indikator/tujuan 
pembelajaran 

7 1 

2. Kesesuaian 
bahasa yang 
digunakan 

Penggunaan bahasa 8,9, 
10,11 

4 

3. Kesesuaian 
materi dengan 
keterampilan 
berbicara 

Jenis-jenis 
berbicara 

12,13 2 

Indikator berbicara 14,15,16, 17, 
18,19, 20,21,  

8 

4. Kesesuaian 
materi dengan  
sikap peduli 
lingkungan 

Komponen 
pembentukan sikap 

22, 23,24, 
 

3 

Indikator skap 
peduli lingkungan 

25,26,27, 
28,29 

2 

5 Kesesuaian 
materi dengan 
karakteristik 
siswa SD 

Kesesuaian dengan 
usia dan dapat 
mendukung 
pembelajaran  

30, 31, 32, 33 4 

Jumlah 33 
 

3) Skala Penilaian Praktisi Pembelajaran 

Skala penilaian praktisi pembelajaran digunakan untuk mengukur 

kepraktisan media yang dikembangkan dari sudut pandang guru. Hasil dari 

respon guru digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan produk. 

Indikator yang digunakan dalam skala respon guru meliputi aspek (1) 

kesesuaian materi dengan Kurikulum 2013, (2) kesesuaian materi dengan 

keterampilan berbicara, (3) kesesuaian materi dengan  sikap peduli 

lingkungan, (4) operasionalisasi media, (5) interaktivitas media. Berikut 

kisi-kisi instrumen tersebut. 
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Tabel 7. Kisi-Kisi Penilaian Produk untuk Praktisi Pembelajaran 
Aspek No Aspek Indikator No. Butir Jml 

M
at

er
i 

1. Kesesuaian 
materi dengan 
Kurikulum 
2013 

Karakteristik 
pembelajaran terpadu 

1,2,3, 4,5,6 6 

Indikator/tujuan 
pembelajaran 

7 1 

2. Kesesuaian 
bahasa yang 
digunakan 

Penggunaan bahasa 8,9, 
10,11 

4 

3. Kesesuaian 
materi dengan 
keterampilan 
berbicara 

Indikator berbicara 12,13,14,15, 
16, 17,18,19 

8 

4. Kesesuaian 
materi dengan  
sikap peduli 
lingkungan 

Komponen 
pembentukan sikap 

20,21,22 
 

3 

Indikator skap peduli 
lingkungan 

23,24,25, 
26,27 

5 

5 Kesesuaian 
materi dengan 
karakteristik 
siswa SD 

Kesesuaian dengan 
usia dan dapat 
mendukung 
pembelajaran  

28,29,30,31  4 

M
ed

ia
 

6 Ketepatan 
pengemasan/ 
penyusunan 
komponen 
permainan 

Pengemasan papan 
dan kartu media 

32,33,34,35, 
36,37,38 

7 

Penyusunan buku 
panduan media 

39,40,41,42,  4 

Pemilihan tampilan 
papan media 

43,44,45,46, 
47.48.49 

7 

Pemilihan tampilan 
kartu elemen media 

50,51,52, 
53,54,55, 
56,57,58 

9 

Pemilihan tampilan 
kartu trivia media 

59,60,61,62 4 

7 Operasional-
isasi media 
pembelajaran 

Kejelasan petunjuk 
pengguanaan media 

63,64,65,67 4 

Kemudahan dalam 
penggunaan media 

68,69,70 3 

 Jumlah 43 
 

c. Soal Tes Performa Berbicara 

Tes performa dilakuan sebelum dan setelah pemberian perlakuan kepada 

kelas eksperimen (dengan media boardgame Pelajar Go!) dan kelas kontrol 

(dengan pembelajaran konvensional). Siswa diminta untuk mempresentasikan 
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cerita hasil pengalaman belajar menggunakan boardgame Pelajar Go! untuk 

mengetahui perkembangan keterampilan berbicara. Berikut kisi-kisi pedoman 

tes performa yang digunakan. 

Tabel 8. Kisi-Kisi Tes Performa Berbicara 
No Aspek Indikator No. Butir Jml 

1 Keterampilan 
Berbicara 

Kebahasaan 1,2,3,4 4 
Non Kebahasaan 5,6,7,8,9 5 

Jumlah 9 
 

d. Angket untuk Siswa 

1) Angket Sikap Peduli Lingkungan 

Angket sikap peduli lingkungan diberikan sebelum dan sesudah 

perlakuan di kelas eksperimen (dengan media boardgame Pelajar Go!) 

dan kelas kontrol (dengan pembelajaran konvensional). Siswa secara 

mandiri diminta untuk mengisi angket untuk mengetahui perkembangan 

sikap peduli lingkungan. Berikut kisi-kisi lembar sikap yang digunakan. 

Tabel 9. Kisi-Kisi Angket Sikap Peduli Lingkungan 
No Aspek Indikator No. Butir Jml 

1 Sikap Peduli 
Lingkungan  

Aspek Kognitif 1,2,3,4,5, 
6,7,8,910 

10 

Aspek Afektif 11,12,13,14,15, 
16,17,18,19,20 

10 

Aspek Konatif 21,22,23,24,25, 
26,27,28,29,30 

10 

Jumlah 30 
 

4) Angket Respon terhadap Produk 

Angket respon siswa digunakan untuk mengukur kepraktisan media 

yang dikembangkan dan untuk mengetahui bagaimana respon siswa dalam 

menggunakan media boardgame Pelajar Go!. Respon siswa kemudian 
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menjadi bahan masukan untuk perbaikan produk. Indikator dalam respon 

siswa, antara lain (1) aspek materi, (2) media, (3) operasionalitas media, 

(4) kesesuaian dengan karakteristik siswa. Berikut kisi-kisi instrumen 

tersebut. 

Tabel 10. Kisi-Kisi Angket Respon Siswa terhadp Produk 
No Indikator Indikator No. Butir Jml 
1. Tampilan 

(Media) 
1. Keawetan media 1 1 
2. Keamanan media 2 1 
3. Portabilitas media 3,4 2 
4. Tampilan media 5,6,7,8,9,  

10, 11,12 
8 

2. Muatan 
(Materi 

5. Kemudahan belajar 
keterampilan 
berbicara 

13 1 

6. Kemudahan belajar 
sikap peduli 
lingkungan 

15 1 

7. Kemudahan untuk 
praktik 

16 1 

3. Operasional-
itas Media 

8. Kejelasan petunjuk 
penggunaan media 

16,17,18,19 4 

9. Kemudahan dalam 
bermain 

20,21 2 

4. Karakteristik 
siswa SD 

10. Kesesuaian dengan 
perkembangan usia 
siswa SD 

22,23,24,25 4 

Jumlah 30 
 

E. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Data Sebelum Pelaksanaan Penelitian 

Data sebelum pelaksanaan penelitian yakni hasil wawancara, 

observasi, serta studi pustaka disajikan sebagai bagian dari analisis 

kebutuhan  pengembangan media. Data tersebut dianalisis secara kualitatif 

berdasarkan  pendapat Miles & Hubberman (2014: 12) yang meliputi tahap 



   
 

76 
 
 

1) data condensation, 2) data display, dan 3) conclution drawing/ 

verification. Berikut pernjelasan tersebut. 

a. Data Condensation 

Kondensasi data meliputi proses memilih, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mengubah data yang 

muncul dari seluruh data yang didapatkan dari catatan lapangan, transkip 

wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. 

b. Data display 

Secara umum, penyajian data merupakan proses mengumpulkan 

informasi yang diorganisasikan dan diolah menjadi gambaran kesimpulan 

dan tindakan. 

c. Conclution drawing/ verification 

Informasi yang diperoleh dari proses analisis data kemudian diolah 

untuk mendapatkan hasil akhir yang bisa dijadikan sebagai dasar 

selanjutnya. 

2. Analisis Data Kelayakan Media boardgame Pelajar Go! 

Berikut teknik analisis data hasil validasi media boardgame Pelajar Go! 

a. Tabulasi data yang diperoleh dari validator pada setiap komponen dan 

butir penilaian yang tersedia dalam instrumen penilaian. 

b. Kelayakan atau kualitas media Pelajar Go! di dapat dari penilaian ahli 

materi dan ahli media. Kelayakan produk bahan ajar yang 

dikembangkan dihitung menggunakan rumus dari Akbar (2013: 82) di 

bawah ini. 
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Hasil perhitungan kualitas produk yang dikembangkan dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 11. Kriteria Kualitas Produk yang Dikembangkan 

No. NILAI PERINGKAT 

1. 85, 01 % - 100,00% Sangat layak atau dapat digunakan tanpa 
revisi 

2. 70,01 % - 85,00% Cukup layak atau dapat digunakan namun 
perlu revisi kecil 

3. 50,01 % - 70,00% Kurang layak, disarankan tidak dipergunakan 
karena perlu revisi besar 

4. 01,00% - 50,00% Tidak layak, atau tidak boleh dipergunakan 
  

Dalam penelitian ini ditetapkan nilai kelayakan produk minimal 

“Cukup Valid” atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil. Dengan 

demikian, jika hasil penilaian ahli materi dan ahli media memberi hasil 

akhir “Cukup Valid” maka media  Pelajar Go! layak digunakan. Namun, 

jika hasil analisis data diperoleh “Kurang Valid” maka media Pelajar Go! 

memerlukan pertimbangan yang lebih detail untuk direvisi sebelum 

diujicobakan. 

3. Analisis Data Keefektifan boardgame Pelajar Go! untuk Siswa Kelas IV SD 

Keefektifan media Pelajar Go! yang dikembangkan dianalisis skor 

pra-experiment, post-experiment, dan gain score yang diperoleh dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan desain eksperimen 

semu. Langkah-langkah dalam menganalisis antara lain sebagai berikut. 
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a. Perhitungan Prasyarat Normalitas Data 

Perhitungan normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

dari masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Perhitungan 

normalitas dilakukan terhadap standar pengetahuan berbicara siswa dan 

sikap peduli lingkungan. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji kolmogorov-smirnov program SPSS 20 for Windows. Data yang baik 

adalah data yang berdistribusi normal. Perolehan data sampel dikatakan 

berdistribusi normal apabila signifikansi >0,05. Namun jika signifikansi 

<0,05 maka data sampel tidak berdistribusi normal. 

b. Perhitungan Homogenitas Data 

Perhitungan homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah 

data pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai 

varians yang sama atau tidak. Perhitungan homogenitas varians 

dilakukan terhadap data pretest keterampilan berbicara dan sikap peduli 

lingkungan siswa. Uji homogenitas varians pretest menggunakan uji one 

way anava dengan taraf signifikansi 5% dengan bantuan program SPSS 

20 for windows. Varian variabel adalah sama apabila signifikansi (sig) 

lebih besar dari tingkat alpha yang ditentukan yaitu 0,05. 

c. Uji-t independent (independent sample t-test) 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh produk media 

pembelajaran yang dihasilkan, maka dilakukan pengujian dengan 

menggunakan uji-t. Uji-t independen digunakan untuk mengetahui 

signifikansi perbedaan keterampilan berbicara dan sikap peduli 
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lingkungan siswa yang menggunakan media boardgame Pelajar Go!  

dengan siswa yang tidak menggunakan media boardgame Pelajar Go!. 

Adapun hipotesis yang dituju adalah adanya perbedaan pengetahuan 

berbicara dan sikap peduli lingkungan yang mengikuti dan tidak 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media boardgame Pelajar 

Go!. Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria dirumuskan dalam 

probabilitas (Sig) <0,05 maka H0 ditolak dan  H1 diterima. 

4. Analisis Hasil Penilaian Keterampilan Berbicara dan Sikap Peduli 

Lingkungan 

Data hasil dari observasi keterampilan berbicara dan angket sikap 

peduli lingkungan siswa selanjutnya dikelompokkan dengan menggunakan 

konversi nilai sebagai berikut, (Eko Putro Widoyoko, 2009: 238). 

Tabel 12. Konversi Skor Keterampilan Berbicara   
Dan Sikap Peduli Lingkungan 

Rentang Skor Nilai Kriteria 
𝑥 > �̅� + 1,80 𝑆𝑏𝑖  A Sangat Baik 
�̅� + 0,60 𝑆𝑏𝑖 < 𝑥 ≤ �̅� + 1,80 𝑆𝐵𝑖  B Baik 
�̅� − 0,60 𝑆𝑏𝑖 < 𝑥 ≤ �̅� + 1,80 𝑆𝐵𝑖  C Cukup Baik 
�̅� − 1,80 𝑆𝑏𝑖 < 𝑥 ≤ �̅� + 1,80 𝑆𝐵𝑖   D Kurang Baik 
𝑥 > �̅� − 1,80 𝑆𝑏𝑖  E Sangat Kurang Baik 

 
Keterangan:  

 = skor yang dicapai 
  = rerata skor ideal (1/2) (skor tertinggi  + skor terendah). 

  = (1/6) (skor tertinggi ideal - skor terendah ideal). 

Skor tertinggi ideal = ∑ butir kriteria x skor tertinggi. 
Skor terendah ideal = ∑ butir kriteria x skor terendah. 
 

Penilaian karakter dikatakan memenuhi kriteria jika kategori 

minimal adalah baik. 


