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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen. Kuasi eksperiment 

didefinisikan sebagai eskperimen yang memiliki perlakuan, pengukuran dampak, 

unit eksperimen namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan 

perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan 

(Cook & Campbell, 1979). Pada penelitian lapangan biasanya menggunakan 

rancangan eksperiment semu (kuasi eksperimen). Desain  tidak mempunyai 

pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, dan pada saat yang sama dapat 

mengontrol ancaman-ancaman validitas.  

 Metode kuasi eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan desain penelitian. Posttest Only,Non-Equivalent control group 

design. Desain penelitian ini terdiri dari satu atau beberapa kelompok eksperimen 

dan satu kelompok kontrol. Kelompok yang digunakan merupakan intact group 

dan dependent variabel diukur satu kali, yaitu setelah perlakuan dberikan. 

Tabel 3.1 Desain penelitian . Posttest Only,Non-Equivalent control group design. 

Desain X        O1 

Penjelasan Dimana X adalah treatmen yaitu Pendekatan saintifik 

berbantuan media ular tangga Eco Green Hero. O1 adalah 

postest. Dan  posisi dari kiri ke kanan menunjukan urutan 

temporal. 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Cangkuang 14 yang 

terletak di kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Yang menjadi sampel 

atau subjek penelitiannya adalah siswa sekolah dasar kelas enam (VI). 
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Dengan  jumlah siswa atau murid sebanyak 340 siswa, yang terdiri dari 10 

rombel kelas. Dari mulai kelas 1-6 dengan jumlah murid laki laki 126 siswa 

dan jumlah murid perempuan sebanyak 214 siswa. Selain itu di SD tersebut 

memiliki 13 guru atau tenaga pendidik, 1 kepala sekolah, 1 pegawai tata usaha, 

1 pegawai perpustakaan dan 2 orang petugas kebersihan. 

2.  Populasi  

 Menurut Anggoro (2008:42)” populasi adalah himpunan yang lengkap 

dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya ingin kita 

ketahui” 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas enam Sekolah 

Dasar Negeri Cangkuang 14 kota Bandung. Yang berjumlah 64 siswa.  

3. Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

sebuah populasi. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua populasi yang ada, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel dan populasi 

tersebut (Sugiono, 2008:118). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif. Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif dilakukan secara 

purposive, yaitu ditentukan dengan menyesuaikan pada tujuan tertentu (Satori 

dan Komariah, 2011:50). Diantaranya menyatakan sampel-sampel kualitatif 

cenderung: 

a. Menggunakan orang yang lebih kecil jumlah (mengambil sepenggalan 

kecil dan suatu keseluruhan yang lebih besar). 

b. Bersifat purposive; karena proses sosial memiliki suatu logika dan 

perpaduan, sehingga suatu penarikan sampel secara acak pada peristiwa-

peristiwa atau perlakuan-perlakuan, biasanya mengurangi jumlah hal hal 

kecil yang tidak akan ditafirkan. 

 Jadi sampel dalam penelitian kualitatif adalah semua orang, dokumen, 

dan peristiwa peristiwa (yang ditetapkan oleh peneliti) yang diamati, 

diobservasi atau diwawancara sebagai sumber informasi yang dianggap ada 

hubungannya dengan permasalahan penelitian. 
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 Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah 32 orang siswa  kelas 

VI (enam) SD. Kelas enam dipilih dikarenakan secara subtansi materi konsep 

lingkungan kelas enam telah mempelajari seluruhnya. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrumen  yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu tes  

untuk mengetahui ranah kognitif berupa soal tes dan non tes untuk 

mengetahui ranah afektif berupa kuisoner (angket). 

1. Tes untuk Mengukur Ranah Kognitif (Pemahaman Konsep 

Lingkungan Siswa SD) 

  Tes yang digunakan untuk mengukur ranah kognitif pada penelitian 

ini adalah tes objektif  berupa tes pilihan ganda. Menurut Arikunto tes 

objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara 

objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-

kelemahan dari bentuk tes esai (Arikunto, 2002:79). Sedangkan tes pilihan 

ganda adalah suatu tes yang terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan 

tentang suatu pengertian yang belum lengkap dan untuk melengkapinya harus 

memilih satu dari kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Soal tes yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah soal pilihan ganda dengan jumlah 40 

soal yang dibagi menjadi empat kelompok soal. Dengan masing masing 

kelompok 10 soal dengan jenis materi tes dan ranah pemahaman yang telah 

disamakan. Tes dibuat dalam bentuk kartu soal. 

2. Angket untuk mengukur ranah afektif (Kepedulian Lingkungan Siswa 

SD) 

Kuesioner (Angket) berfungsi sebagai alat pengumpul data sekaligus 

alat ukur untuk mencapai tujuan pendidikan. Sugiyono (2010:41) menyatakan 

pendapatnya bahwa, “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya”. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. 
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 Kuisioner ini digunakan oleh peneliti karena memiliki beberapa 

kemudahan dan keuntungan sebagai instrumen pengumpul data agar 

memperoleh dan memperjelas penelitian.  Kuisioner yang digunakan dalam 

penelitian ini kuisioner  langsung dan tertutup. Kuisioner langsung adalah 

kuisioner yang dikirimkan dn diisi langsung oleh responden. Kemudian 

kuisioner tertutup adalah kuisioner yang disusun dengan menyediakan pilhan 

jawaban sehingga responden tinggal memilihnya.  Kuisioner pada penelitian 

ini dalam perhitungannya menggunakan skala Guttmen  Cross-selection. 

Pengukuran dengan skala Guttmen dilakukan untuk mendapatkan jawaban 

yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Pada kuisioner 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jawaban “Ya” atau 

“Tidak” yang terdiri dari 32 pernyataan terbagi atas  27 pernyataan positif dan 

9 pernyataan negatif.Adapun kisi kisi angket yang peneliti rancang ada pada  

lampiran 1. 

3. Lembar observasi pelaksanaan Model pembelajaran ( Pendekatan 

Saintifik berbantuan media ular tangga eco green hero) 

Observasi dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat 

situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan dalam penelitian kelas 

yang meliputi pengamatan kondisi interaksi pembelajaran, tingkah laku anak 

dan interaksi anak dan kelompoknya. Pengamatan dapat dilakukan secara 

bebas dan terstruktur. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan adalah 

lembar pengamatan, ceklist, catatan kejadian dan lain-lain. 

(Sugiyono,2010:112). 

 Pada penelitian ini lembar observasi digunakan untuk mendapat 

beberapa informasi. Informasi  yang diperoleh dari hasil  observasi pada 

pelaksanaan penelitian ini yaitu, berupa aktivitas yang dilakukan oleh siswa 

dalam pelaksaan  pendekatan saintifik berbantuan media ular tangga eco 

green hero.  
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4. Lembar Kegiatan Siswa (Pedoman pelaksanaan kegiatan permaianan 

ular tangga eco green hero) 

 Lembar kegiatan siswa merupakan alat bantu yang bertujuan membantu 

siswa dalam menghadapi kesulitan dalam belajar. Seperti yang dikatakan dalam 

kegiatan pembelajaran media LKS merupakan salah satu kelompok media cetak. 

Salah satu media LKS yang sampai saat ini masih digunakan sebagai pedoman 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran adalah Lembar Kegiatan Siswa 

(LKS).( Arif S. Sadiman, dkk , 2002 : 93) 

  Menurut Budiyanto Lembar Kerja Siswa berisi tentang ringkasan materi, 

tugas-tugas, dan evaluasi (Sunaryo, 2001:6). Ringkasan dimaksud untuk 

menyegarkan ingatan siswa terhadap materi pokok yang disampaikan. Tugas 

dimaksudkan untuk memantapkan penguasaan terhadap materi pokok yang 

dipelajari dan untuk menguji tingkat penguasaan siswa terhadap materi bahasan. 

Lembar kegiatan Siswa pada penelitian ini adalah alat bantu dalam melaksanakan 

penggunaan permainan edukatif ular tangga eco green hero. 

5. Lembar Evalusi Media 

 Peneliti membuat lembar evaluasi media sebelum melakukan judgment 

media. Hal ini dilakukan agar mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dari 

media yang akan digunakan. Evaluasi media dilakukan oleh ahli media yaitu oleh 

dua dosen media UPI yaitu, Dr. Rusman M.Pd dan Dr. Cepy Riyana.M.Pd. 

Evaluasi dilakukan  dari mulai terkait grafis dan konten keterkaitan dengan 

konsep penelitian. 

Pengolahan Hasil Ujicoba Instrumen Tes  

Sebelum melakukan penelitian dan menggunakan instrumen penelitian maka 

instrumen yang akan digunakan harus di uji terlebih dahulu, Tes dapat digunakan 

sebagai alat ukur yang baik jika memiliki syarat syarat  tes yaitu validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda (Arikunto, 2012). 
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1. Uji Validitas Instrumen 

  Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruk (Construct Validity). Menurut Jack R. Fraenkel (dalam Siregar 

2010:163) validitas konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibanding 

dengan validitas lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validitas 

isi dan validitas kriteria. Uji Validitas digunakan rumus korelasi Product Moment 

sebagai berikut. 
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Dimana:   

rxy =  koefisien korelasi suatu butir/item 

N  =  jumlah subyek 

X  =  skor suatu butir/item 

Y  =  skor total (Arikunto, 2005: 72) 

Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel (rkritis). Bila rhitung dari rumus di atas 

lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, dan sebaliknya. 

    Tabel 3.1  Koefisien Validitas Butir Soal  

Koefisien korelasi Kategori 

0,81-1,00 Sangat tinggi 

0,61-0,800 Tinggi 

0,41-0,600 Cukup 

0,21-0,400 Rendah 

0,000-0,200 Sangat rendah 

         (Suharsimi Arikunto,2012:28) 

2. Uji Reliabilitas 

  Dalam menguji reliabilitas digunkaan uji konsistensi internal 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut. 
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Dimana:   

  r11  =  reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

 2

b  =  jumlah varian butir/item 
2

tV
 =  varian total 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik 

ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6. 

Tabel 3.2 Koefisien Realibilitas Butir Soal 

Koefisien korelasi Kategori 

0,91≤r11≤ 1,00 Sangat tinggi 

0,71≤ r11≤0,90 Tinggi 

0,41 ≤ r11≤0,70 Cukup 

0,21 ≤ r11≤ 0,40 Rendah 

r11 ≤ 0,20 Sangat rendah 

 

3. Taraf Kesukaran (TK) 

Menentukan taraf kesukaran (TK) digunakan rumus sebagai berikut: 

JS

B
P 

 (Arikunto, 2005: 208) 

Dimana: 

P  = Indeks kesukaran 

B  =  Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul 

JS =  Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Dengan Interprestasi Tingkat Kesukaran sebagaimana terdapat dalam Tabel 3.3  

berikut: 

Tabel 3.3 Interprestasi Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran (TK) Interprestasi atau Penafsiran TK 

TK < 0,30 Sukar 

0,30 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

TK > 0,70 Mudah 
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4. Daya Pembeda (DP) 

Menentukan daya pembeda (DP) digunakan rumus sebagai berikut. 

    
BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
DP 

 

Dimana: 

J =Jumlah peserta tes 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas 

JB =Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB =Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

A

A
A

J

B
P 

 =  Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

B

B
B

J

B
P 

 =  Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Dengan interprestasi DP sebagaimana terdapat dalam Tabel  berikut. 

Tabel 3.4 Interprestasi atau penafsiran Daya Pembeda (DP) 

 

Daya Pembeda (DP) Interprestasi atau penafsiran DP 

DP ≥ 0,70 Baik sekali (digunakan) 

0,40 ≤ DP < 0,70 Baik (digunakan) 

0,20 ≤ DP < 0,40 Cukup 

DP < 0,20 Jelek 

 

 Setelah data skor hasil uji coba diperoleh, diurutkan dari yang terbesar 

sampai terkecil. Kemudian dari mulai urutan teratas diambil 27% sebagai 

kelompok atas dan dari urutan paling bawah diambil 27% sebagai kelompok 

bawah. Sehingga banyak siswa kelompok atas = banyaknya siswa kelompok 

bawah yaitu na = nb = 5 siswa.  
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D. Prosedur Penelitian 

1. Tahapan pra persiapan 

Sebelum melakukan tahapan persiapan penelitian. peneliti melakukan terlebih 

dahulu tahapan pra persiapan penelitian. Adapun berbagai macam tahapan 

yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi pemilihan sekolah untuk tempat penelitian 

b. Pengamatan tempat sekolah yang sudah ditetapkan sebagai tempat 

penelitian. 

c. Mengumpulkan data- data siswa yang akan menjadi sampel penelitian. Data 

berupa nilai kognitif atau nilai raport siswa kelas VI (enam) semester 1. Yaitu 

nilai IPA dan PLH.  Data nilai siswa tersebut akan digunakan untuk merancang 

instrumen penelitian. Hal ini dilakukan agar instrumen yang digunakan sesuai 

dengan tujuan dari penelitian. 

2. Tahapan persiapan 

a. Studi literatur dan observasi  untuk merumuskan masalah 

      Langkah awal yang dilaksanakan adalah menelaah buku buku tentang 

lingkungan hidup dan mengamati prilaku siswa SD dalam memperlakukan 

lingkungannya di sekolah. Mencari tahu tentang permainan edukatif yang 

cocok untuk digunakan dalam memberikan pengetahuan tentang lingkungan 

hidup bagi siswa SD. 

1) Penyusunan proposal penelitian yang akan diseminarkan 

2) Perbaikan proposal penelitian 

3) Pembuatan Eco Green Hero (permainan Edukatif) 

Pembuatan media ular tangga Eco Green Hero dilakukan dengan berbagai 

tahapan yaiu: 

a) Tahap merancang media 

Tahapan merancang media yaitu tahapan dalam membuat sketsa papan ular 

tangga. Dari mulai merancang ukuran papan, jumlah petak permainan, bentuk 

pion, warna dan desain papan ular tangga eco green hero.\ 

b) Tahap membuat aturan dan teknik permainan 

c) Tahap membuat desain media ular tangga eco green hero 
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Pembuatan desain media ular tangga eco green hero sebelum dalam bentuk 

media tiga dimensi. Sebelumnya pembuatan desain dilakukan dalam bentuk 

dua dimensi, yaitu dirancang pada PC komputer aplikasi Corel Draw X3. 

Adapun profil dan perencanaan pembuatan dari Eco Green Hero 

a) Nama permaianan  : Eco Green Hero 

b) Bahan    : Kertas dus/ karton atau sejenisnya 

c) Ukuran    : 29,7 cm x 42,0  cm (A3) 

d) Pengguna permainan  : anak usia 8-13 tahun ( siswa kelas 3-6 SD) 

e) Lama permaianan  : maksimal 30 menit 

f) Penggunaan permainan : permaianan dapat digunakan waktu jam 

istirahat atau waktu pembelajaran yang berkaitan dengan lingkungan  

g) Alasan permainan ini di buat: Permainan ini dibuat karena terbatasnya 

pengetahuan anak-anak tentang isu lingkungan yang ada disekitar mereka. 

Selain itu metode pendidikan lingkungan hidup yang diajarkan di sekolah 

juga tidak efektif karena diajarkan dengan menggunakan metoda ceramah. 

Permainan ini diciptakan untuk menjadi salah satu cara atau metode bagi 

para guru untuk menyampaikan materi lingkungan hidup kepada siswa. 

Permainan edukatif yang bertemakan lingkungan dan green adalah sarana 

dan metoda yang tepat untuk menyampaikan pengetahuan tentang 

lingkungan kepada para siswa.  

b. Penyesuaian Konten pada permainan dengan Kurikulum atau materi 

pembelajaran di sekolah. 

  Dalam pembuatan alat permainan ini peneliti akan menyesuaikan 

dengan konteks materi atau kurikulum yang ada di SD. Materi materi yang 

terkait lingkungan sesuai dengan buku kelas 3,4,5 dan 6. Adapun konsep 

konsep lingkungan berdasarkan lingkupnya yaitu mengenai: 

1) Ekosistem 

2) Sumber daya Lingkungan 

3) Daya dukung Lingkungan 

4) Kebencanaan 



53 
 

Kamiludin, 2016 
TINGKAT KEPEDULIAN DAN PEMAHAMAN KONSEP LINGKUNGAN PADA SISWA SD MELALUI 
PENDEKATAN SAINTIFIK BERBANTUAN  MEDIA ULAR TANGGA ECO GREEN HERO 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

c. Membuat kisi kisi soal untuk kartu soal yang akan digunakan dalam 

permainan ular tangga. 

 Adapun kisi kisi soal pada kartu soal mengacu pada tahapan 

pemahaman suatu konsep yaitu berdasarkan taksonomi Bloom. Menurut 

Bloom dalam Anderson (2001) ada 7 indikator yang dapat dikembangkan 

dalam tingkatan proses kognitif  pemahaman (Understand).  

Kategori proses kognitif, indikator dan definisinya ditunjukan seperti pada 

tabel 3.5. Akan tetapi dalam penyusunan soal tes yang dipergunakan yaitu 

menyatakan ulang, mengklasifikasikan, memberi contoh, menarik 

kesimpulan, dan menunjukan. Kartu soal yang dirancang pada penelitian 

ini berupa paket paket kartu soal. Adapun penjabaran dari soal dan kartu 

soal yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1)  Jumlah soal yang dibuat adalah 40 butir soal. 

2) 40 butir soal tersebut merupakan hasil dari 4 paket soal. 

3) Soal dibuat disesuaikan dengan konsep lingkungan dan tahap 

pemahaman konsep siswa. 

4) Soal dituangkan kedalam kartu soal. 

5) Soal dibuat dalam bentuk pilihan ganda. 

6) Penilaian jumlah jawaban benar tergantung dari jumlah pertanyaan pada 

kartu soal yang bisa dijawab dengan benar atau tidak oleh siswa. 

7) Jumlah kartu soal benar di x (kali) 10 , jadi jika benar 10 kartu maka 

siswa akan mendapatkan nilai 100. 

Tabel 3.5 Kategori dan Proses Kognitif Pemahaman 

Katagori dan Proses 

koqnitif (Categories & 

Cognitive Processes) 

Indikator Definisi (Definition) 

Pemahaman (Understand)  Membangun makna berdasarkan tujuan pembelajaran, mencakup, komunikasi 

oral, tulisan dan grafis (Construct meaning from instructional messages, 

including oral, written, and graphic communication)  

1. Interpretasi (interpreting)  Klarifikasi (Clarifying)  

 Paraphrasing (Prase) 

 Mewakilkan (Representing)  

 Menerjemahkan (Translating)  

Mengubah dari bentuk yang satu ke 

bentuk yang lain  (Changing from 

one form of representation to 

another ) 

2. Mencontohkan 

(exemplifying)  

 Menggambarkan (Illustrating)  

 Instantiating  

Menemukan contoh khusus atau  

ilustrasi dari suatu konsep atau 

prinsip (Finding a specific example 
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or illustration of a concept or 

principle) 

3. Mengklasifikasikan 

(classifying) 

 Mengkatagorisasikan 

(Categorizing ) 

 Subsuming  

Menentukan sesuatu  yang dimiliki 

oleh suatu kategori (Determining 

that something belongs to a 

category ) 

4. Menggeneralisasikan 

(summarizing)  

 Mengabstraksikan (Abstracting)  

 Menggeneralisasikan (generalizing 

) 

Pengabstrakan tema-tema umum 

atau poin-poin utama (Abstracting a 

general theme or major point(s)) 

5. Inferensi (inferring)   Menyimpulkan (Concluding)  

 Mengektrapolasikan (Extrapolating 

) 

 Menginterpolasikan (Interpolating 

) 

 Memprediksikan (Predicting)  

Penggambaran kesimpulan  logis 

dari informasi yang disajikan 

(Drawing a logical conclusion from 

presented information) 

6. Membandingkan 

(comparing)  

 Mengontraskan (Contrasting)  

 Memetakan (Mapping)  

 Menjodohkan (Matching)  

Mencari hubungan antara dua ide, 

objek atau hal hal serupa (detecting 

correspondences between two ideas, 

objects, and the like ) 

7. Menjelaskan (explaining)  mengkontruksi model 

(Constructing models)  

Mengkontruksi model sebab akibat 

dari suatu sistem (Constructing a 

cause and effect model of a system ) 

 

d. Penyusunan instrumen penelitian berupa lembar angket.  

e. Mengevaluasi Media Ular tangga sebelum tahap judgmen media 

untuk penelitian. 

  Peneliti membuat lembar evaluasi media sebelum melakukan 

judgment media. Hal ini dilakukan agar mengetahui kekurangan yang 

harus diperbaiki dari media yang akan digunakan. Evaluasi media 

dilakukan oleh ahli media yaitu oleh dua dosen media UPI yaitu, Dr. 

Rusman M.Pd dan Dr. Cepy Riyana.M.Pd. Evaluasi dilakukan  dari mulai 

terkait grafis dan konten keterkaitan dengan konsep penelitian. Adapun 

format lembar evaluasi seperti pada tabel di bawah. 

Tabel 4.1 Lembar Evaluasi Media pada Tahap Evaluasi Pertama 

No 

 

Aspek Komponen Penilaian 

Baik Cukup Kurang 

70-100% 40-60% 10-30% 

1. Apakah gambar/photo sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai ? 

   

2. Apakah gambar yang ditampilkan    
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cukup tepat ? 

3 Bagaimana kejelasan gambar 

yang ditampilkan ? 

   

4 Apakah gambar mudah dibaca 

untuk permaian Ular Tangga? 

   

5 Bagaimana kualitas teknik 

gambar dan ketahanannya 

   

6 Bagaimana komposisi gambar 

yang ditampilkan 

   

 

f. Judgement Media atau permainan yang akan digunakan dalam 

penelitian 

 Alat atau media permainan edukatif yang akan digunakan akan di 

evaluasi atau dinilai terlebih dahulu oleh ahli media pembelajaran untuk di 

evaluasi apakah layak atau tidak media tersebut digunakan dalam penelitian. 
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Gambar 3.1  Desain Awal untuk Permainan Eco – Green Hero ( contoh  
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g. Menentukan sekolah untuk tempat penelitian 

1. Tahapan Pelaksanaan 

a. Melakukan aktivitas  pada siswa dengan mengajak anak untuk 

memainkan media ular tangga dengan menggunakan pendekatan saintifik 

dalam memberikan pemahaman tentang konten media ular tangga Eco Green 

Hero tersebut. Adapun prosedur dari pelaksanaan permainan dengan 

pendekatan saintifik yang digunakan dalam permainan edukatif ini telah 

mendapatkan validasi dari dosen ahli. Yaitu Dr. Wahyu Sopandi. Dalam 

pengembangannya tetap memperhatikan sarat sarat atau kriteria pendekatan 

saintifik. Adapun prosedurnya sebagai berikut;  

1)  Mengamati (Observating) 

     Pada Tahap ini siswa akan melakukan observasi terlebih dahulu pada 

permainan Eco Green Hero, diantaranya yaitu : 

a. Mengamati bentuk permainan atau alat yang digunakan.  

b. Gambar gambar apa saja yang ada pada papan ular tangga.  

c. Membaca petunjuk cara penggunaan permainan 

2) Menanya (Questioning) 

     Pada tahap ini siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan atau 

mengkritisi  permainan ular tangga Eco Green Hero mulai dari bentuk 

permainan, gambar-gambar yang tersajikan dan cara memainakannya. 

3) Menalar (Associating) 

     Pada Tahap ini siswa dalam kelompok diminta untuk menjelaskan 

kembali seperti apa teknik permainan ular tangga eco green hero. 

Menunjukan isu isu lingkungan apa saja yang  terkandung dalam tiap 

gambar pada tiap petak ular tangga. 

4) Mencoba (eksperimenting) 

     Pada tahap ini siswa mencoba memainkan permaian sesuai dengan 

prosedur dan cara bermain Eco Green Hero yang telah mereka 

observasi dan pahami. 
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5) Membuat Jaringan (Networking) 

     Pada tahap ini diminta untuk menyimpulkan perilaku apa saja yang 

ada pada permainan yang menunjukan kepedulian lingkungan dan  

konsep konsep lingkungan apa saja yang dapat dipahami dari 

permainan tersebut. Kemudian dikaitkan dengan sikap dan perilaku 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

  Pada tahap pelaksaanaan dan proses bermaian ular tangga. Siswa 

diamati oleh observer menggunakan lembar observasi pengamatan 

penggunaan pendekatan saintifik. Observer berjumlah tiga orang, 

yang merupakan guru guru dari sekolah tempat penelitian. adapun 

lembar observasi yang digunakan terlampir pada bab lampiran. Hasil 

dari lembar observasi tersebut menjadi acuan keberhasilan dalam 

menggunakan pendekatan saintifik. 

b. Teknis Aturan Permainan Ular Tangga Eco Green Hero 

a. Kalian bisa menggunakan batu,daun atau apapun untuk bidak atau 

pion yang digunakan dalam bermain 

b. Setiap pemain mendapatkan poin energi hijau di awal sebanyak 10 

poin 

c. Sebelum memulai bermain kalian harus bergiliran melempar dadu 

d. Sebelum memulai melempar dadu kalian harus memilih  kartu soal 

terlebih dahulu. 

e. Kartu soal yang kalian pilih akan di bacakan oleh teman lawan 

kalian. 

f. jika kamu mampu menjawab pertanyaan di kartu soal itu dengan 

benar maka  kalian bisa melempar dadu jika salah belum bisa 

melempar dadu. 

i. Pertanyaan yang benar akan mendapat poin berupa energi hijau 

sebanyak 1 poin 

g. Jika jawaban salah akan mendapatkan energi panas yang 

mengurangi poin sebanyak 1poin 
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h. Jika kalian menempati petak yang ada anak tangga maka kalian 

naik 

i. Jika kalian menempati ekor ular maka kalian turun 

j. Dibeberapa petak ada petak berisi bonus kartu ilmu pengetahuan, 

ayo temukan! 

k. Pemenang adalah yang mencapai garis finis terlebih dahulu dan 

mendapatkan point energi hijau paling banyak akan mendapatkan 

predikat pahlawan lingkungan 

c. Evaluasi Aktivitas Permainan Eco Green Hero 

 Setelah siswa melakukan aktivitas kegiatan permainan Eco Green Hero 

siswa akan diminta untuk mengisi angket yang telah di susun pada rencana 

penelitian. 

2. Tahapan pengumpulan Data 

a. Menentukan unit-unit yang akan dianalisis 

    Yang akan dianalisis pada penelitian ini ialah instrumen berupa LKS yang 

berisi pedoman permainan serta tabel hasil jawaban dari kartu soal dalam 

permainan dan angket kepedulian siswa terhadap lingkungan. 

b. Menganalisis setiap pernyataan pada angket untuk di hitung. 

c. Menganalisis butir jawaban pada tiap pertanyaan soal kartu soal yang 

dimainkan. 

E. Analisis Data 

1. Tahap Analisis Data 

a. Angket 

1) Analisis data berupa Angket 

 Tahapan analisis data dari Angket yang diberikan pada siswa dilakukan 

dengan pengukuran Skalla Guttman model Cross-selection atau (tradisional). 

Skala ini khusus digunakan untuk pendekatan kuantitatif yang menggunakan 

beberapa istilah, seperti mendekati sesuai dan lainnya dalam bentuk angka. 

Jika jawaban positif maka diberi skor 1 jika jawaban negatif diberi skor 0.  

Jika dipersentasikan maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

JB= Jawaban benar x 100 %   
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JS= Jawaban salah x 100 % (Iskani,2013) 

2) Menghitung hasil jawaban responden.  

 Menghitung hasil jawaban responden dengan cara memasukan jawaban 

kedalam tabel frekuensi untuk diketahui jumlah jawaban benar dan salahnya. 

Adapun contoh dari tabel frekuensi penghitungan hasil responden sebagai 

berikut.  

Tabel 3.6 frekuensi perhitungan hasil responden 

No No.Angket Pernyataan 

P1 P2 ....... P32 

1 1     

2 2     

.... ...     

33 33     

 JUMLAH     

 

3)  Mempersentasekan hasil jawaban responden 

 Setelah semua jawaban responden dimasukan kedalam tabel frekuensi 

maka  dihitung secara keseluruhan jumlah jawaban pernyataan berapa jumlah 

“Ya” dan jumlah “Tidak”  melihat dari pernyataan positif dan juga negatif. 

Dari data tersebut diinterprestasikan kedalam kategori berikut. 

Tabel 3.7 Rentang persentase 

NO Rentang Persentase keterangan 

1 0-50 % Mendekati Tidak Peduli 

2 50-100 % Mendekati Peduli  

 

 

 

 

 

 

 

Rumus menghitung persentase jawaban  responen (Iskani, 2013). 

Angket ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepedulian siswa 

terhadap lingkungan dalam ranah kognitifnya. 

Jumlah rata-rata jawaban = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
 

 

Jumlah Peresentase Jawaban  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛
 𝑥 100%  
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b. Kartu Soal (Soal Tes) 

1)  Analisis data berupa jawaban soal yang dimasukan kedalam tabel analisis 

butir soal. 

2)  Menghitung jumlah jawaban yang benar dan salah kemudian membuat 

penilaian, dengan rumus 

 

 

3)  Menghitung rata rata nilai kelas dengan menggunakan rumus menghitung 

sebagai berikut. 

 

 

 

4)  Menghitung persentse  jawaban yang benar tiap siswa 

 

 

 

Dari data tersebut diinterprestasikan kedalam kategori yang terdapat dalam 

tabel  

Tabel 3.8 rentang interpresentasi  

NO Persentase  Keterangan 

1 100%  Istimewa 

2 76%-99% Baik Sekali 

3 60% - 75 % Baik  

4 < 60 % Kurang 

(Soemarwoto,1991:86) 

Kartu soal ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

konsep  lingkungan siswa.  

 

 

 

 

 

Nilai = jumlah jawaban Benar x 10 

Nilai rata rata kelas = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

Persentase jawaban benar  = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100 % 
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c. Menarik kesimpulan 

 Tahapan ini merupakan tahapan akhir meliputi interprestasi hasil analisis 

dan pembahasan. 

d. Menyusun laporan  

 Pada tahapan ini adalah menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tulisan 

ilmiah (tesis). 

F. Definisi Operasional 

1. Analisis Kepedulian Lingkungan dalam penelitian ini adalah menganlisis 

data yang diperoleh dari quisoner yang diberikan pada siswa SD berisi 

pernyataan pernyataan mengenai prinsip-prinsip etika lingkungan, yang 

kemudian persentasekan untuk mengetahui seberapa pedulikah siswa SD 

terhadap lingkungan. 

2.   Kepedulian terhadap lingkungan dalam penelitian ini adalah sikap respon 

siswa terhadap angket tentang pemikiran,perasaan dan tindakan dalam (1) 

respect for nature, (2) moral responsibility for nature, (3) cosmic solidaruty, 

(4) caring for nature, (5) no harm,(6) sederhana dan selaras dengan ala., 

3.   Analisis Pemahaman Konsep lingkungan dalam penelitian ini adalah 

menganalisis data siswa yang diperoleh dari hasil tes berupa kartu soal yang 

dipergunakan dalam permainan ular tangga. Yang kemudian dipersentasekan 

untuk mengetahui tingkatan pemahaman siswa terhadap konsep lingkungan. 

4. Pemahaman konsep lingkungan yang dimaksud dalam penelitian  ini adalah 

siswa dapat menyatakan ulang, mengklasifikasikan, memberi contoh, menarik 

kesimpulan, dan menunjukan, atas pertanyaan atau soal yang diberikan pada 

siswa mengenai materi materi pelajaran siswa SD yang berkaitan dengan  

lingkungan hidup diantaranya yaitu : 1) Ekosistem, 2) Sumber Daya Alam, 3) 

Flora dan Fauna langka, 4) kerusakan alam, 5) Bencana Alam, semuanya 

dalam bentuk kartu soal. 

5. Pendekatan Saintifik dalam penelitian ini adalah pendekatan saintifik yang 

digunakan dalam memahami konsep-konsep lingkungan dan kepedulian 

lingkungan pada permainan Ular Tangga. 
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6. Media Ular Tangga dalam penelitian ini adalah media ular tangga yang 

bertemakan lingkungan hidup yang cara bermainnya telah mengalami 

modifikasi dari permainan ular tangga pada umumnya. 

G. Alur Penelitian 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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