
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan 

(Research and Developmen/ R&D). Menurut Sukmadinata (2016: 164) R&D 

merupakan suatu prosedur untuk mengembangkan sebuah produk baru atau 

menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Desain pengembangan yang menjadi dasar penelitian 

ini adalah prosedur atau langkah pengembangan Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sukmadinata.Langkah pengembangan disederhanakan 

menjadi tiga langkah utama yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk, 

dan uji coba produk.Setiap langkah utama terdapat langkah operasional yaitu 

studi pendahuluan meliputi studi pustaka dan studi lapangan, pengembangan 

dan uji coba produk meliputi validasi ahli, uji coba terbatas, dan uji coba luas. 

Penelitian Pengembangan ini didasarkan pada prosedur penelitian 

pengembangan yang dimodifikasi oleh Sukmadinata (2016: 164). Prosedur 

penelitian dan pengembangan atau R&D terdiri dari tiga langkah utama yaitu: 

(1) Studi pendahuluan meliputi studi pustaka dan studi lapangan 

 

(2) Pengembangan produk 

 

(3) Pengujian produk. 
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Prosedur penelitian ini dapat dilihat secara sistematis pada Gambar 3.1 

berikut ini: 

 

 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian (Diadaptasi dari Sukmadinata, 2016: 164) 

 

Desain pengembangan yang menjadi dasar penelitian ini adalah 

prosedur atau langkah pengembangan Borg and Gall yang telah dimodifikasi 

oleh Sukmadinata. Langkah pengembangan disederhanakan menjadi tiga 

langka utama yaitu studi pendahuluan, pengembangan produk, dan uji coba 
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produk. Setiap langkah utama terdapat langkah operasional yaitu studi 

pendahuluan meliputi studi pustaka dan studi lapangan, pengembangan danuji 

coba produk meliputi validasi ahli, ujicoba terbatas, dan uji coba luas. Dari 

penjelasan diatas maka model pengembangan media yang digunakan adalah 

model pengembangan ADDIE .Karena model ini memiki karakteristik dalam 

penggunaan teknologi dan media sehingga model pengembangan ini cocok 

digunakan pada mengembangan media pembelajaran Animaker. Model 

Pengembangan ADDIE memiliki tahapan (Analysis-Design-Development- 

Implementation-Evaluation). 

 

 

Gambar 3.2 Tahap pengembangan ADDIE Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi oleh Sukmadinata (2016). 



 

 

3.2 Desain 

 
3.2.1 Tahap Analisis Produk 

 

Produk yang dikembangakan dalam penelitian ini berupa media 

pembelajaran berupa komik pendidikan berbasis baca tulis, yang akan 

digunakan untuk meningkatkan kompetensi berbahasa pada peserta didik. 

Pemilihan video animasi sebagai media pembelajaran dikarenakan video 

animsi merupakan video yang ringan dan disukai oleh anak-anak, yang 

memberi kesan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Hal lain 

yang dapat dimanfaatkan dalam penggunaan video animasi pendidikan ini 

adalah, pesan yang ingin dismpaikan pada satu pokok pembelajaran dapat 

disampaikan secara menyenangkan dan mempunyai kemungkinan besar 

dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. 

3.2.2 Tahap Pengembangan Produk Awal 

 

Tahap pengembangan produk tidak bisa dilakukan melalui 

pengambilan sempel beberapa siswa kelas 3 SD Masehi Kudus untuk 

melihat produk media pembelajaran Video Animasi yang telah dibuat, 

dalam kegiatan ini tidak dapat diperoleh beberapa respon peserta didik 

terhadap produk yang telah diberikan karena adanya Pandemi Covid-19. 

3.2.3 Tahap Validitas Produk 

 

Produk media video animasi pendidikan divalidasi oleh ahli. Para ahli 

yang bertugas untuk memvaliditas media video animasi ini yaitu ahli media 

dan ahli materi. Validitas media diketahui melaui hasil analisis kegiatan uji 

coba hingga diperoleh tingkat validitas media video animsi tersebut. Tingkat 

vliditas ini dapat diperoleh melalui dua tahap, antra lain : Uji oleh ahli 



 

 

media pembelajaran dan ahli materi. Kegitan ini bertujuan untuk me-review 

ataupun memberikan masukan dan saran apabila ditemukan adanya 

kekurangan dalam media video animasi ini, hingga selanjutnya dapat 

diperbaiki kembali. 

Angket respon siswa dan guru terhadap media video animasi 

pendidikan yang diberikan. Pemberian angket kepada peserta didik 

bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketertarikan peserta 

didik saat belajar menggunakan media video animasi pendidikan ini. 

3.2.4 Tahap Revisi Produk 

 

Dalam proses validasi produk berupa media pembelajaran komik oleh 

ahli media dan ahli materi, dan uji coba secara sampeling tiak dapat diujikan 

terhadap beberapa siswa kelas 3 SD Masehi Kudus maka bila diperoleh 

tingkat validitas yang baik namun ada beberapa kekurangan yang ada dalam 

media video animasi, dalam tahap revisi ini perlu adanya peneyempurnaan 

dalam aspek yang berkaitan dengan tampilan produk atau desain produk. 

3.2.5 Uji Lapangan 

 

Pada uji lapangan tidak dapat dilakukan dikarenakan pandemic Covid- 

 

19 yang mengakibatkan semua sekolah-sekolah diliburkan. Lalu metode 

yang dilakukan adalah secara online/daring dirumah menggunakan zoom, 

google meet. Maka media pembelajaran video animasi sangat efektif untuk 

digunakan secara online/daring dirumah karena membantu siswa memahami 

materi pembelajaran. Dalam uji lapangan ini dapat dilihat secara langsung 



 

 

bahwa peserta didik sangat merespon dengan media video animasi yang 

diberikan. 

3.2.6 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk wawancara dilakukan 

terhadap guru kelas 3 di SD Masehi Kudus (Kec. Kota, Kab. Kudus). 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan saat proses pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 3 secara online/daring. 

3.2.7 Objek Penelitian 

 

Objek penelitian video animasi dilakukan terhadap siswa kelas 3 SD 

Masehi Kudus (Kec. Kota, Kab. Kudus) Melalui wawancara yang diberikan 

pada siswa guna mengetahui respon siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran video animasi terhadap kegiatan belajar mengajar mata 

pelajaran Bahasa Indonesia. 

 

 
3.3 Tahap Validitas Produk 

 
3.3.1 Bentuk Instrumen 

 

Instrumen yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran 

video animasi ini berbentuk angket ceck list yang digunakan untuk 

mendapatkan penilaian dari para ahli mengenai kualitas media video 

animasi pendidikan. Penentuan kualitas media pendidikan ini dapat ditinjau 

melalui beberapa aspek diantaranya kesesuaian materi, kelayakan dan 

penyajian kompetensi. Aspek yang ada kemudian dijabarkan dalam bentuk 

indikator-indikator pengembangan lebih lanjut oleh peneliti. Peneliti 



 

 

kemudian mengembangkan angket penelitian dalam pengumpulan data 

diantaranya angket ahli media danahli materi, wawancara respon dari siswa 

dan guru, dan wawancara penilaian (respon) siswa kelas 3 SD Masehi 

Kudus (Kec. Kota, Kab. Kudus). 

3.3.2 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data yang dilakukan adalah untuk mengetahui nilai masing- 

masing aspek yang diperoleh dari angket yang telah diisi oleh ahli media, 

ahli materi, dan respon siswa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan menghitung rata-rata skor yang diperoleh. Analisis skor yang telah 

diperoleh kemudian digunakan untuk analisis secara diskriptif-kuantitatif. 

Pada tahap ini untuk mengetahui permasalahan tertinggi yang dialami 

dalam pembelajaran tematik dan penggunaan TIK belum maksimal. 

Permasalahan tersebut selanjutnya dijadikan kebutuhan dalam pembelajaran 

bahasa Indonesia dan penggunaan TIK. Berdasarkan permasalahan 

kemudian dirumuskan kebutuhan mendesain media pembelajaran Video 

Animasi berbasis Animaker dipandang efektif untuk meningkatkan hasil 

belajar materi puisi siswa kelas 3. 


