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      ABSTRAK  
Media pembelajaran merupakan alat bantu yang  digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan materi 

sehingga mempermudah dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media Ular 

Tangga 3D untuk digunakan dalam pembelajaran Matematika materi bilangan romawi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan dan menggunakan model pengembangan Borg and 

Gall yang telah diadaptasi oleh Sugiyono (2015:408). Penelitian memilih model pengembangan Borg and Gall 

karena model tersebut dipandang lebih sesuai digunakan dalam pengembangan media pembelajaran karena 

langkah-langkah yang disajikan lebih sistematis dan jelas, serta terdapat kegiatan ujicoba dan revisi yang banyak 

sehingga media pembelajaran yang dihasilkan benar-benar layak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil 

ujicoba kelayakan dari validator yaitu ahli materi pembelajaran 88%, ahli media pembelajaran 94,66%, dan ahli 

desain pembelajaran 89,33% dengan kategori masingmasing sangat layak, (2) hasil uji kemenarikan berdasarkan 

respon siswa pada ujicoba produk sebesar 93,33% dan ujicoba pemakaian sebesar 96,48 dengan kategori sangat 

menarik, (3) hasil uji keefektifan berdasarkan hasil tes tulis siswa dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 

sebesar 100%, berada pada kriteria peningkatan hasil belajar pada tingkat yang tinggi, hasil penilaian observer 

aktivitas guru dan siswa masing-masing 86,66% dan 88% termasuk dalam kategori sangat efektif, Kesimpulan 

penelitian ini adalah media Ular Tangga 3D sangat layak digunakan pada pembelajaran konsep matematika 

materi bilangan romawi mahasiswa PGSD 

  
Kata Kunci: Media Ular Tangga 3D,  Bilangan Romawi, Pembelajaran Matematika.  

  

ABSTRACT 
Learning media is a tool that is used as an intermediary to deliver material so as to facilitate the learning process. 

This study aims to develop 3D Ladder Snake media to be used in material mathematics learning Roman 

numerals. The method used in this study is the development research method and uses the development model 

Borg and Gall that has been adapted by Sugiyono (2015: 408). The study chose the Borg and Gall development 

model because the model was seen as more suitable to be used in the development of learning media because the 

steps presented were more systematic and clear, and there were many trial and revision activities so that the 

learning media produced was truly feasible. The results showed that: (1) the feasibility test results from the 

validator were 88% learning material experts, 94.66% learning media experts, and 89.33% learning design 

experts with each category very feasible, (2) the results of the attractiveness test based on response students in 

product trials amounted to 93.33% and usage trials of 96.48 with very interesting categories, (3) the results of 

effectiveness tests based on students' written test results with a percentage of classical learning completeness of 

100%, were on the criteria for improving learning outcomes at a level high, the results of the observer's 

assessment of teacher and student activities were 86.66% and 88% included in the very effective category. The 

conclusion of this study was that 3D Ladder Snake media was very feasible to use in learning mathematical 

concepts of material Roman numerals of PGSD students 

  

Keywords: 3D Snake Ladder Media, Roman Numbers, Leaning Mathematic. 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah konsep mendidik yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau 

cara mendidik yang dilakukan oleh manusia pada umumnya (Rasyid, 2014:1). Pendidikan 

merupakan hal penting dalam pendidikan yang memberikan banyak pengetahuan. Pendidikan 

merupakan hal penting dalam kehidupan yang memberikan banyak pengetahuan. Pendidikan 

dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas 
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menuntut fasilitas yang memadai seperti sumber belajar relevan dan tenaga pengajar yang 

profesional yang memiliki cara mengajar yang kreatif, menyenangkan dan tidak 

membosankan untuk siswa. Pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan 

yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan. 

Pembelajaran seharusnya merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana 

atau memberikan pelayanan agar siswa belajar. Pembelajaran merupakan perpaduan dari dua 

aktivitas belajar dan mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan 

pada siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar.   

Belajar adalah suatu kegiatan atau proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu 

menjadi tahu. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar hanya dapat dilakukan di sekolah, 

dan diperoleh di lembaga-lembaga pendidikan, namun belajar juga dapat diperoleh dari 

lingkungan sekitar dimana orang itu tinggal. Seseorang dapat dikatakan telah melakukan 

proses belajar apabila telah terjadi perubahan tingkah laku ataupun perubahan pengetahuan 

pada dirinya. Mujtahidin (2014:1-2) mengungkapkan bahwa belajar merupakan kegiatan 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. 

Pembelajaran merupakan suatu istilah yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan. Pembelajaran seharusnya 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau memberikan pelayanan 

agar siswa belajar. Untuk itu, harus dipahami bagaimana siswa memperoleh pengetahuan dari 

kegiatan belajarnya. Jika guru dapat memahami proses pemerolehan pengetahuan, maka guru 

akan dapat menentukan strategi pembelajaran yang tepat bagi siswanya.  

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh 

guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru 

sebagai upaya meningkatkan penguasa yang baik. Guru di tuntut untuk dapat menciptakan 

suasana belajar dan pembelajaran yang mengarah kepada peserta didik agar mereka dapat 

mengembangkan potensi dirinya. Jadi proses pendidikan harus berorientasi pada siswa. Anak 

harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Selain 

tenaga profesional, sumber belajar dalam hal ini berarti media untuk pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar, juga sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan pendidikan berkualitas.   

Pembelajaran Matematika mahasiswa PGSD pada saat pembelajaran matematika 1 

terdapat beberapa kendala, diantaranya (1) siswa belum mampu menjelaskan bagaimana 

mengajarkan angka romawi pada siswa sekolah dasar. (2) siswa belum mampu menjelaskan 

bagaimana perhitungan angka dengan menggunakan angka romawi. 

Penyebab lain yang menjadi latar belakang rendahnya hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran Matematika yaitu kurangnya kreatifitas guru dalam menggunakan media 

pembelajaran dan pemilihan strategi serta metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang 

digunakan guru masih menggunakan metode pembelajaran ceramah dan monoton serta hanya 

dengan memberikan tugas. Peran guru dalam proses belajar mengajar sebagai fasilitator masih 

kurang maksimal, guru lebih fokus pada penjelasan materi di depan kelas dan siswa bertindak 

sebagai penerima materi.  

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dikaji beberapa permasalahan yang muncul 

yaitu, rendahnya nilai siswa pada pembelajaran Matematika, kurangnya pemahaman guru 

tentang media pembelajaran, dan dalam proses pembelajaran media pembelajaran yang 

digunakan guru kurang variatif. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan  dan mengatasi 

permasalahan tersebut, pengembang tertarik untuk mengembangkan media Ular Tangga 3D 

menjadi media pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran saat di sekolah dasar.  
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Tujuan dalam  pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: (1) 

mengetahui kelayakan, kemenarikan, efektivitas dan keterterapan media ular tangga 3d pada 

pembelajaran matematika materi bilangan, (2) mengembangkan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan media ular tangga 3d pada pembelajaran matematika 

materi bilangan romawi. 

 

METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

Model pengembangan yang akan digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini 

yaitu model pengembangan Borg and Gall yang telah diadaptasi oleh Sugiyono (2015:408). 

Pengembang memilih model pengembangan Borg and Gall karena model tersebut dipandang 

lebih sesuai digunakan dalam pengembangan media pembelajaran karena langkah-langkah 

yang disajikan lebih sistematis dan jelas, serta terdapat kegiatan ujicoba dan revisi yang 

banyak sehingga media pembelajaran yang dihasilkan benar-benar layak.    

Model pengembangan versi Borg and Gall hasil adaptasi Sugiyono (2015:409) ini 

meliputi sepuluh tahap kegiatan, tahap-tahap tersebut antara lain ialah; 1) potensi dan 

masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) revisi desain, 6) 

ujicoba produk, 7) revisi produk, 8) ujicoba pemakaian, 9) revisi produk, dan 10) produksi 

masal. Model pengembangan Borg and Gall adaptasi Sugiyono (2015:409) yang terdiri dari 

sepuluh tahap tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan.  

Pengembang membatasi tahap pengembangan yang dilakukannya, dengan tidak melaksanakan 

tahap ke sepuluh yang merupakan tahap produksi masal. Karena keterbatasan waktu, biaya, 

dan tenaga.  

Subjek ujicoba produk media Ular Tangga 3D terdiri atas, ahli materi pembelajaran, 

ahli media pembelajaran, ahli desain pembelajaran, guru, mahasisw semester 1 PGSD. Subjek 

coba yang digunakan dalam ujicoba produk dilakukan dengan menggunakan 6 siswa sebagai 

subjek penelitian dan pengembangan, yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. 

Siswa yang menjadi subjek ujicoba produk sebanyak 6 siswa yang merupakan 2 siswa dari 

kelas 1A dengan kriteria kemampuan tinggi dan kurang, 2 siswa dari kelas 1A dengan 

kemampuan tinggi dan kurang, dan 2 siswa dari kelas 1A dengan kemampuan tinggi dan 

kurang.   

Setelah dilakukan ujicoba produk ,maka selanjutnya produk diujicobakan pada ujicoba 

pemakaian. Ujicoba pemakaian dilakukan yakni menggunakan dengan jumlah siswa yang 

lebih banyak. Pengembang menguji ulang produk dengan menggunakan subjek yang lebih 

banyak lagi. Pengembang menggunakan 38 mahasiswa kelas 1A, sebagai subjek penelitian 

ujicoba pemakaian, dengan ketentuan; siswa yang dipilih tidak terlibat dalam ujicoba produk. 

Selain itu, 18 orang siswa tersebut memiliki beragam tingkat pemahaman mulai dari tingkat 

pemahaman tinggi, sedang, dan rendah. Dalam penelitian dan pengembangan ini terdapat lima 

instrumen yang digunakan yaitu instrumen lembar wawancara, observasi, lembar angket, 

instrumen tes, dan dokumentasi.  Sugiyono (2015:194) mengemukakan bahwa, “wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil”., untuk mengetahui proses pembelajaran yang terjadi di kelas, penggunaan 

media, dan untuk mengetahui nilai siswa pada mata pembelajaran Matematika.  

Sugiyono (2015:199) menyatakan bahwa “angket atau kuesioner merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna”. Angket 
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merupakan susunan pertanyaan secara tertulis. Angket ini diberikan kepada siswa untuk 

mengetahui minat siswa dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Angket yang digunakan 

dalam analisis kebutuhan siswa yaitu menggunakan bentuk angket berstruktur dengan bentuk 

jawaban tertutup sehingga siswa bisa memilih jawaban sesuai dengan alternatif jawaban yang 

telah disediakan.  

Sukmadinata (2015:223) menyatakan bahwa “Tes umumnya bersifat mengukur, 

walaupun beberapa bentuk tes psikologis terutama tes kepribadian banyak bersifat deskriptif, 

tetapi deskripsinya mengarah kepada karakteristik atau kualifikasi tertentu sehingga mirip 

dengan interpretasi dari hasil pengukuran. Tes diberikan kepada siswa yang dilibatkan dalam 

ujicoba pemakaian. Tes tulis dilakukan setelah penerapan media pembelajaran Ular Tangga 

3D dalam pembelajaran. Matematika dengan menggunakan media pembelajaran Ular Tangga 

3D.  

Teknik dokumentasi dalam penelitian dan pengembangan ini digunakan dalam 

mengambil data nilai hasil ulangan harian siswa, data yang berupa foto kegiatan pengambilan 

data awal atau pengambilan data pra penelitian yang berupa wawancara awal dengan guru dan 

pengambilan angket analisis kebutuhan siswa, dan pengambilan data berupa foto kegiatan 

ujicoba produk, ujicoba pemakaian, penyerahan media, dan dokumentasi media Ular Tangga 

3D yang dikembangkan.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

analisis kelayakan, analisis kemenarikan, analisis keefektifan, dan analisis keterterapan dari 

media Ular Tangga 3D. Analisis kelayakan dalam penelitian dan pengembangan ini diperoleh 

dari data hasil angket validasi dari para ahli yaitu ahli materi pembelajaran, ahli media 

pembelajaran, dan ahli desain pembelajaran dengan menggunakan rumus berikut (Akbar, 

2015:83), kemudian diinterpretasikan dalam tabel berikut.  

 V-  × 100%  
Keterangan :  
V-ah = Validasiahli.  
TSe = Total skorempirik yang dicapai (berdasarkanpenilaianahli).  
TSh = Total skor yang diharapkan.  

  

Tabel 1. Kriteria Kelayakan Media Pembelajaran  

  

No.  Tingkat Pencapaian Dalam %  Kriteria  
1.  20% ≤ x < 36%  Tidak layak  
2.  36% ≤ x < 52%  Kurang layak  
3.  52% ≤ x < 68%  Cukup layak  
4.  68% ≤ x < 84%  Layak  
5.  84% ≤ x ≤ 100%  Sangat layak  

  Sumber: Modifikasi Akbar, 2015: 78  

  

Analisis kemenarikan dalam penelitian dan pengembangan ini diperoleh data dari tanggapan 

atau respon siswa terhadap media Ular Tangga 3D yang diperoleh dari hasil pengisian angket 

respon siswa pada tahap ujicoba produk dan ujicoba pemakaian dengan menggunakan rumus 

berikut (Akbar, 2015:83), kemudian diinterpretasikan dalam tabel berikut.  

   

V- × 100%  

Keterangan :  
V-au = Validasi audience atau pengguna (siswa).  
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TSe= Total skorempirik yang dicapai (berdasarkanpenilaiansiswa).  
TSh = Total skor yang diharapkan.  

  

  

Tabel 2. Kriteria Kemenarikan Media Pembelajaran  

  

No.  Tingkat Pencapaian Dalam %  Kriteria  

      

1.  33% ≤ x < 46%  Tidak menarik  
2.  46% ≤ x < 60%  Kurang menarik  
3.  60% ≤ x < 73%  Cukup menarik  
4.  73% ≤ x < 86%  Menarik  
5.  86% ≤ x ≤ 100%  Sangat menarik  

  Sumber: Akbar, 2015: 83  

  

Analisis keefektifan dalam penelitian dan pengembangan ini diperoleh data dari hasil tes tulis 

siswa, dan observasi pembelajaran aktivitas guru dan siswa dengan menggunakan rumus 

berikut ini, dan kemudian diinterpretasikan dalam tabel berikut.  

  

V- × 100%  

Keterangan :  
V-O = Validasi Observer  
TSe= Total skorempirik yang dicapai (berdasarkanpenilaianobserver). TSh = Total skor 

yang diharapkan.  

Tabel 3 Kriteria Efektifitas Media Pembelajaran 

 No.  Tingkat Pencapaian Dalam %  Kriteria  
1.  20% ≤ x < 36%  Tidak efektif  
2.  36% ≤ x < 52%  Kurang efektif  
3.  52% ≤ x < 68%  Cukup efektif  
4.  68% ≤ x < 84%  Efektif  
5.  84% ≤ x ≤ 100%  Sangat efektif  

  Sumber: Akbar, 2015: 83  

  

Analisis keefektifan juga diperoleh data dari hasil tes belajar siswa. Hasil belajar siswa 

dapat diukur dengan melihat seberapa besar pemahaman siswa terhadap materi, dapat 

menggunakan rumus berikut ini (Ratnawulan dan Rusdiana, 2015:227).  

   

S × 100  

Keterangan:  
S = Nilai yang diharapkan  
R = Jumlah skor dalam item yang dijawab  
N = Skor maksimum dari tes tersebut  

  

 Analisis keterterapan dalam penelitian dan pengembangan ini diperoleh dari hasil respon 

guru pada ujicoba pemakaian terhadap penggunaan media Ular Tangga 3D pada pembelajaran 

Matematika yang dapat dilihat pada tabel berikut ini kemudian diinterpretasikan dalam tabel 

berikutini.  
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V- × 100%  

Keterangan :  
V-pg = Validasi pengguna (guru).  
TSe= Total skorempirik yang dicapai (berdasarkanpenilaianguru).  
TSh = Total skor yang diharapkan.  

  

Tabel 4. Kriteria Keterterapan Media Pembelajaran  

  

No.  Tingkat Pencapaian Dalam %  Kriteria  
1.  20% ≤ x < 36%  Tidak mudah untuk diterapkan  
2.  36% ≤ x < 52%  Kurang mudah untuk diterapkan  
3.  52% ≤ x < 68%  Cukup mudah untuk diterapkan  
4.  68% ≤ x < 84%  Mudah untuk diterapkan  
5.  84% ≤ x ≤ 100%  Sangat mudah untuk diterapkan  

  Sumber: Modifikasi Akbar, 2015: 78  

  

HASIL PENGEMBANGAN  

Hasil penelitian pada pengembangan ini adalah berupa media pembelajaran “Ular 

Tangga 3D” yang berfungsi sebagai media dalam pembelajaran Matematika materi bilangan 

romawi untuk mahasiwa PGSD UTM. Adapun hasil pengembangan media Ular Tangga 3D 

dapat ditunjukkan pada gambar berikut ini:  

  

Gambar 1 Produk Media Ular Tangga 3D  

  

Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa banyak informasi tentang pentingnya 

media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar mata pembelajaran Matematika dan 

informasi mengenai karakteristik mahasiswa PGSD sebagai berikut: 

Mahasiswa PGSD sangat membutuhkan media dalam penyampaian konsep kepada siswa SD 

ketika mengajar di Sekolah..  

Hasil dari media yang dikembangkan berdasarkan analisis kelayakan, kemenarikan, 

keefektifan, dan keterterapan dapat dijabarkan berikut ini: 1) Persentase kelayakan produk 

media Ular Tangga 3D diperoleh dari hasil validasi para ahli yang meliputi, ahli materi 

pembelajaran yaitu 88%, ahli media pembelajaran 94,66%, dan ahli desain pembelajaran 

89,33%. Berdasarkan hasil validasi dari para ahli yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, 

produk yang dikembangkan berada pada tingkat kelayakan tinggi, sehingga media Ular 

Tangga 3D sangat layak dan dapat digunakan tanpa perbaikan, 2) Persentase kemenarikan dari 
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media Ular Tangga 3D diperoleh berdasarkan hasil respon siswa pada ujicoba produk sebesar 

93,33% dan ujicoba pemakaian yaitu sebesar 96,48%. Dari hasil tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan berada pada tingkat kemenarikan yang tinggi, 

sehingga media Ular Tangga 3D sangat menarik dan dapat digunakan tanpa perbaikan, 3) 

Persentase keefektifan dari media Ular Tangga 3D diperoleh berdasarkan hasil tes tulis siswa 

pada ujicoba pemakaian dengan persentase ketuntasan belajar klasikal sebesar 100%. 

Persentase keefektifan dari media Ular Tangga 3D juga diperoleh berdasarkan penilaian 

observer pada lembar observasi pembelajaran (aktivitas guru dan siswa) pada ujicoba 

pemakaian dengan persentase masing-masing 86,66% dan 88%. Dari hasil tersebut, maka 

dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan berada pada tingkat keefektifan yang 

tinggi, sehingga media Ular Tangga 3D sangat efektif dan dapat digunakan tanpa perbaikan, 

4) Persentase keterterapan dari media Ular Tangga 3D diperoleh berdasarkan hasil respon 

guru pada ujicoba pemakaian dengan persentase sebesar 94%. Berdasarkan hasil tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan berada pada tingkat keterterapan 

yang tinggi, sehingga media Ular Tangga 3D sangat mudah untuk diterapkan dan dapat 

digunakan tanpa perbaikan.  

Revisi produk yang dilakukan oleh pengembang adalah revisi berdasarkan kritik dan 

saran yang diberikan oleh ahli media pembelajaran. Tanggapan yang diberikan oleh ahli 

media pembelajaran juga berupa kritik yaitu “perbaikan pada buku petunjuk penggunaan 

media Ular Tangga 3D (pengkemasan).” Berdasarkan tanggapan tersebut, kemudian 

pengembang melakukan perbaikan pada buku petunjuk penggunaan media Ular Tangga 3D 

dengan mengemasnya. Berdasarkan analisis angket validasi ahli desain pembelajaran 

diperoleh tanggapan yang berupa saran yaitu “perbaiki alokasi waktu yang ada pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurang dirinci tiap kegiatan”. Tanggapan yang berupa saran 

tersebut, dijadikan bahan pertimbangan dan acuan pengembang untuk melakukan perbaikan 

terhadap desain pembelajaran dengan menggunakan media Ular Tangga 3D agar desain 

pembelajaran yang dikembangkan menjadi lebih baik lagi.  

  

KESIMPULAN 

 Produk yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini berupa media 

Ular Tangga 3D yang merupakan media pembelajaran jenis tiga dimensi. Media Ular Tangga 

3D ini dapat digunakan pada pembelajaran Matematika materi bilangan romawi, yang 

diujicobakan pada mahasiswa PGSD UTM. Produk yang dikembangkan yaitu media Ular 

Tangga 3D diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang dapat memudahkan siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran Matematika serta dapat menarik perhatian siswa dalam 

belajar, dan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Media Ular Tangga 3D yang dibuat dan dikembangkan 

merupakan media yang dapat digunakan guru untuk mempermudah dalam proses 

penyampaian materi pembelajaran, dan untuk menarik perhatian dan memotivasi belajar siswa 

dalam belajar Matematika. Materi yang diambil pada media Ular Tangga 3D yaitu tentang 

bilangan romawi dengan standar kompetensi menggunakan lambang bilangan romawi dan 

kompetensi dasar mengenal lambang bilangan romawi.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan yang sudah dilakukan pada 

mahasiswa PGSD, produk yang dikembangkan ini berada pada tingkat kelayakan yang tinggi, 

sangat efektif, dan sangat tuntas yang berarti produk ini sangat layak digunakan tanpa 

perbaikan, yang dapat dilihat dari hasil penelitian dan pengembangan sebagai berikut: 1) 

Persentase kelayakan produk media Ular Tangga 3D diperoleh dari hasil validasi para ahli 

yang meliputi, ahli materi pembelajaran yaitu 88%, ahli media pembelajaran 94,66%, dan ahli 
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desain pembelajaran 89,33%. Berdasarkan hasil validasi dari para ahli yang diperoleh dapat 

disimpulkan bahwa, produk yang dikembangkan berada pada tingkat kelayakan tinggi, 

sehingga media Ular Tangga 3D sangat layak dan dapat digunakan tanpa perbaikan, 2) 

Persentase kemenarikan dari media Ular Tangga 3D diperoleh berdasarkan hasil respon siswa 

pada ujicoba produk sebesar 93,33% dan ujicoba pemakaian yaitu sebesar 96,48%. Dari hasil 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan berada pada tingkat 

kemenarikan yang tinggi, sehingga media Ular Tangga 3D sangat menarik dan dapat 

digunakan tanpa perbaikan, 3) Persentase keefektifan dari media Ular Tangga 3D diperoleh 

berdasarkan hasil tes tulis siswa pada ujicoba pemakaian dengan persentase ketuntasan belajar 

klasikal sebesar 100%. Persentase keefektifan dari media Ular Tangga 3D juga diperoleh 

berdasarkan penilaian observer pada lembar observasi pembelajaran (aktivitas guru dan siswa) 

pada ujicoba pemakaian dengan persentase masing-masing 86,66% dan 88%. Dari hasil 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan berada pada tingkat 

keefektifan yang tinggi, sehingga media Ular Tangga 3D sangat efektif dan dapat digunakan 

tanpa perbaikan, 4) Persentase keterterapan dari media Ular Tangga 3D diperoleh berdasarkan 

hasil respon guru pada ujicoba pemakaian dengan persentase sebesar 94%. Berdasarkan hasil 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa produk yang dikembangkan berada pada tingkat 

keterterapan yang tinggi, sehingga media Ular Tangga 3D sangat mudah untuk diterapkan dan 

dapat digunakan tanpa perbaikan.  

Saran pemanfaatan media Ular Tangga 3D adalah dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi guru terkait media pembelajaran, akan lebih bermanfaat jika digunakan berbatuan 

dengan buku petunjuk penggunaan media, dapat menarik minat dan perhatian siswa dalam 

belajar, dan akan lebih bermakna jika melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Saran 

pengembangan selanjutnya yaitu, Bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan produk 

media Ular Tangga 3D  lebih lanjut diharapkan dapat mencantumkan angka bilangan romawi 

lebih dari 100 (C), media Ular Tangga 3D dibuat lebih praktis lagi, misalnya 1 rangkaian yang 

terdiri dari 3 lipatan, media Ular Tangga 3D dibuat lebih menarik lagi dengan menambahkan 

variasi-variasi gambar atau suasana yang berbeda.  
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