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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Analisys/Analisis 

Pada tahapan ini, akan dilakukan pengumpulan data yang dapat mendukung aplikasi yang 

akan dibuat, dan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah. Pada penelitian ini, data 

yang akan digunakan didapat dari beberapa sumber. 

 

3.1.1 Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk penelitian. Metode pengumpulan data dapat diperoleh dari: 

1. Buku rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2. Wawancara dengan guru. 

Salah satu masalah yang didapat setelah wawancara adalah tidak adanya tenaga guru 

khusus dan pelajaran khusus tentang agama Islam di sekolah tersebut sehingga 

menghambat proses pembelajaran aqidah akhlak di PAUD. Hasil wawancara terdapat 

masalah yang dihadapi yaitu kurangnya minat belajar anak terhadap pelajaran agama 

Islam khususnya tentang aqidah dan akhlak. Kemudian untuk mengkaji masalah 

tersebut diperlukan cara dan media belajar yang baru ketika proses belajar berlangsung 

di kelas.  

3. Observasi 

Observasi dilakukan rumah guru PAUD Dahlia yang bertempat di dusun Jampiroso, 

Karangtalun, Ngluwar, Magelang. Observasi dilakukan pada tanggal 11 Juli 2019. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan 

proses pembelajaran aqidah dan akhlak di sekolah. 

4. Sumber data lain seperti di Internet. 

 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Penelitian 

Analisis dilakukan dengan pembahasan tentang media pembelajaran berbasis multimedia 

dengan hasil: 

1. Metode pembelajaran baru berbasis multimedia 

2. Peraturan sekolah melarang keras siswanya untuk menggunakan smartphone ketika 

proses belajar di sekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, metode pembelajaran 



14 

 

menggunakan media lain seperti, komputer atau laptop sebagai media 

pembelajarannya. Metode pembelajaran baru ini berbasis multimedia yang mana siswa 

akan bermain sambil belajar selama proses belajar di kelas. Gim tersebut akan 

diimplementasikan ke dalam sebuah gim komputer dengan metode permainan 

storytelling. 

3. Materi yang diangkat sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

kurikulum 2013. 

 

3.1.3 Analisis Perancangan Aplikasi 

Sebelum aplikasi dibangun, aplikasi terlebih dahulu didesain menggunakan storyboard. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan menggunakan Storyboard. Storyboard ini yang 

akan menggambarkan alur pembuatan aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan 

akhlak bagi siswa sekolah dasar. Analisis kebutuhan yang akan digunakan pada pengembangan 

aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi siswa PAUD ini adalah: 

a. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pada tahapan ini selain perangkat keras, dalam pengembangan aplikasi juga memerlukan 

perangkat lunak yaitu: 

1. Sistem Operasi yang digunakan adalah Windows 10. 

2. Adobe Flash Profesional CS6 sebagai perangkat lunak untuk membangun aplikasi. 

3. Corel Draw X7 sebagai perangkat lunak untuk membuat aset pada aplikasi. 

4. Microsoft Word sebagai perangkat lunak untuk menulis penelitian. 

b. Sasaran Platform 

Sasaran platform pada gim ini adalah dekstop atau laptop dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. Sistem operasi yang digunakan minimal Windows 7. 

2. Memori RAM minimal 1GB. 

 

3.2 Design/ Desain 

3.2.1 Storyboard 

Sebelum aplikasi dibangun, konsep yang dibuat digambarkan pada storyboard. Berikut 

merupakan storyboard dari game untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak untuk anak 

usia dini.  

.  
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Gambar 3.1 Halaman awal 

 

 Pada gambar Gambar 3.1 Halaman awal  adalah storyboard untuk halaman awal dari board 

game learning untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia dini. Pada 

halaman ini terdapat judul dari gim, sebuah tombol tombol play yang berfungsi untuk 

melanjutkan ke halaman berikutnya dan tombol keluar yang berfungsi untuk menutup aplikasi. 

 

 

Gambar 3.2 Halaman Menu 

 

Pada gambar 3.2 Halaman Menu adalah storyboard untuk halaman menu utama dari 

aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia dini. Dalam halaman 

menu utama terdapat tiga pilihan yaitu, menu belajar, menu main gim, menu tentang dan satu 

tombol kembali yang berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
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Gambar 3.3 Halaman pilih materi 

 

Pada gambar 3.3 Halaman pilih materi adalah storyboard untuk halaman belajar dari 

aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia dini. Dalam halaman 

belajar terdapar tiga pilihan yaitu, aqidah dan akhlak dan satu tombol menu untuk kembali ke 

halaman awal. 

 

 

Gambar 3.4 Halaman materi 

 

 Pada gambar 3.4 Halaman materi adalah storyboard untuk halaman materi aqidah dan 

akhlak dari aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia dini. 

Dalam halaman materi aqidah dan materi akhlak terdapat pilihan materi yang semuanya harus 
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dipelajari agar bisa menjawab soal dengan benar. Di dalamnya juga terdapat enam tombol 

berbentuk icon untuk memutar suara materi. Satu tombol tombol home untuk kembali ke menu 

awal. 

 

 

Gambar 3.5 Halaman main pilihan 

 

Pada gambar 3.5  Halaman main pilihan adalah storyboard untuk halaman main pilihan 

dari aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia dini. Dalam 

halaman main aqidah terdapat tiga tombol putar. Satu tombol untuk memutar pertanyaan dan 

dua tombol yang memutar suara pilihannya. 
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Gambar 3.6 Halaman main drag & drop 

 

Pada gambar 3.6 Halaman main drag and drop  adalah storyboard untuk halaman main 

drag anad drop dari aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia 

dini. Dalam halaman main akhlak terdapat lima tombol drag dan lima tombol drop Tombol 

drag digunakan untuk memilih jawaban yang nanti dipindahkan ke tombol drop untuk 

meletakkan jawaban. 

 

 

Gambar 3.7 Pop up jawaban benar 

 

 Pada gambar 3.7  Pop up jawaban benar adalah storyboard untuk pop up jawaban benar  

dari aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia dini.Dalam 
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halaman jawaban benar terdapat satu tombol centang yang berfungsi untuk menunjukkan 

jawaban benar dan ke pertanyaan selanjutnya. 

 

 

Gambar 3.8 Pop up jawaban salah 

 

 Pada gambar 3.8  Pop up jawaban benar adalah storyboard untuk pop up jawaban salah 

dari aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia. Dalam halaman 

jawaban salah terdapat satu tombol silang yang berfungsi untuk menunjukan jawaban salah 

dan mengulang soalnya lagi 

 

 

Gambar 3.9 Halaman tentang 
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 Pada gambar 3.9  Halaman tentang adalah storyboard  untuk halaman tentang dari 

aplikasi untuk membantu pembelajaran aqidah dan akhlak bagi anak usia Dalam halaman 

tentang terdapat satu tombol home yang berfungsi untuk kembali ke halaman awal. 

 

3.3 Rancangan Pengujian 

Pada tahapan ini, dilakukan pengujian dari gim yang telah dibuat pada penilitian ini. 

Perangkat yang digunakan pada pengujian ini adalah laptop yang sistem operasinya adalah 

Windows 10. Pada tahap ini juga dilakukan revisi apabila terjadi kesalahan serta perbaikan dari 

aplikasi yang dibuat. 

Pengujian ini difokuskan ke beberapa aspek agar mencapai hasil yang maksimal. Adapun 

aspek yang menjadi penilaian di antaranya adalah sebagai berikut: 

1. Materi,  

2. Antarmuka, 

3. Motivasi  

Responden pada proses pengujian adalah siswa dan guru PAUD Dahlia. Setelah 

menggunakan gim pengguna akan diwawancara, di dalam wawancara terdapat pertanyaan yang 

harus dijawab oleh responden untuk memberikan saran sehingga dapat mengetahui apakah 

aplikasi ini telah mencapai hasil maksimal atau belum. Adapun point pertanyaan yang diajukan 

untuk dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Error! Reference source not found.. 

 

 

No Nama Jenis Kelamin 

1 Sri Ubaidah, S.Pd P 

2 Sri Suryanti P 

3 Istik Nafuah P 

4 Siti Miwidayati P 

5 Darwiyati P 
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No Nama Jenis kelamin Usia 

1 Arkana Mahardika L 4 

2 Azzam Umron Habibi L 4 

3 Ahamad Bahrun Naja L 4 

4 Ghaida Lutfiana P 3 

5 Rania Almira F P 4 

6 Azka Munaja Ahmad L 3 

7 Noval Rizqon Azza L 3 

8 Toriq Hidayat L 3 

9 Nirmala Evi Fadya A P 4 

10 Mutiara Puspita Dewi P 4 

11 Aisys Cindy Maulida P 4 

12 Ahmad Nadziful Ikhsan L 4 

13 Elvina Alya Fahira P 3 

14 Fitria P 4 

15 Atar Rizky Yudistira L 3 

 

Tabel 3.1 Pertanyaan untuk Guru 

No Aspek Pertanyaan  

1. 

 

Materi  Materi aqidah yang disajikan sesuai 

Materi akhlak yang disajikan sesuai 

2. Antarmuka 

 

Dengan menggunakan gim, pembelajaran Aqidah dan 

akhlak menjadi lebih menarik 

Dengan menggunakan suara permainan ini menjadi 

lebih mudah 

Tombol yang terdapat pada aplikasi dapat dipahami 

dengan mudah  

Animasi petunjuk cara bermain permainan dalam 

aplikasi dapat dipahami dengan mudah 

Kualitas suara yang terdapat di dalam aplikasi sudah 

baik 

  

 Tabel 3.1 merupakan wawancara yang ditujukan untuk guru, aspek yang terdapat pada 

pertanyaan tersebut yaitu aspek yang berkaitan tentang materi, dan antarmuka yang terdapat 

dalam aplikasi. 

3.3.1 Likert 

Data yang telah diperoleh dari hasil kuesioner, akan diolah untuk mendapatkan kesimpulan 

pengguna terhadap aplikasi yang telah dibuat. Adapun langkah yang dilakukan untuk 
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mendapatkan kesimpulan dari pengguna, dengan cara menghitung total skor dengan 

menggunakan persamaan (3.1). 

 

Total Skor = Jumlah responden yang memilih ×  Pilihan Nilai Likert (3.1) 

 

Setelah hasil dari perhitungan total skor didapatkan, maka selanjutnya akan dilakukan 

perhitungan rata–rata skor menggunakan persamaan (3.2). 

 

Rata − Rata =
Total Skor

Total Responden
 (3.2) 

  

Untuk mengetahui tingkat kesesuaian aspek penilaian responden terhadap aplikasi yang sudah 

dibuat, maka nilai rata–rata skor akan dicocokkan dengan rentang skala likert.  

Jawaban dari koesioner yang sudah diberikan kepada responden kemudian akan diolah 

menggunakan skala Likert. Skala Likert memberikan opsi yang paling sesuai kepada responden 

secara teratur, sesuai dengan pandangan mereka. Dengan mengukur sikap responden sejauh 

mana setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan atau pernyataan tertentu. Pengujian ini peneliti 

menggunakan dua skala Likert untuk wawancara dan lima skala Likert untuk kuesioner, yang 

dibedakan menjadi penilaian untuk ahli materi dan guru. Kemudian pernyataan dibedakan 

menjadi penilaian pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk penilaian setiap pernyataan 

dapat dilihat pada Error! Reference source not found.  

 

Tabel 3.3 Nilai skala likert wawancara 

Nilai Pernyataan Positif Pernyataan Negatif 

5 Jawaban Sangat Setuju (SS) Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

4 Jawaban Setuju (S) Jawaban Tidak Setuju (TS) 

3 Jawaban Netral (N) Jawaban Netral (N) 

2 Jawaban Tidak Setuju (TS) Jawaban Setuju (S) 

1 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) Jawaban Sangat Setuju (SS) 

 

Setelah jumlah Likert sudah ditentukan, maka selanjutnya melakukan perhitungan rentang 

skala (RS) untuk menentukan kriteria nilai Likert. Langkah yang dilakukan adalah dengan 

mencari rentang skala (RS), kemudian menyusun kriteria yang dimaksud. Berikut persamaan 

(3.3) untuk menentukan skala: 
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Rentang Skala

=
Skor Tertinggi Pada Skala − Skor Terendah Pada Skala

Jumlah Kategori
 

    
    

 

(3.3) 

Maka rentan skala (RS) pada penilaian kuesioner adalah (5-1)/5 = 0.8. kemudian pada 

peniliain wawancara adalah (2-1)/2 = 0,5. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian aspek 

penilaian responden terhadap aplikasi yang sudah dibuat, maka nilai rata–rata skor akan 

dicocokkan dengan rentang skala likert. Kriteria dari rentang skala (RS) likert wawancara dapat 

dilihat pada Tabel 3.5 Rentang skala likert  wawancara. 

 

Tabel 3.5 Rentang skala likert wawancara 

Nilai Rentang  Keterangan 

1 1 –  1,79 Sangat Tidak layak 

2 1,8 – 2,59 Tidak Layak 

3 2,60 – 3,39 Netral 

4 3,40 – 4,19 Layak  

5 4,20 – 5,00 Sangat Layak  

  

 

3.3.2 Social skills 

Pada aspek social skill hanya diujikan untuk siswa pengujian dilakukan melalui 

pengamatan implementasi gim. Pada aspek ini pengujian dilakukan pada materi, dan game. 

Untuk penilaian aspek social skills dapat dilihat pada Tabel 3.6 Penilaian aspek social skills. 

Setelah nilai banyaknya jumlah anak diperoleh, tingkat kesesuaian aspek penilaian responden 

terhadap aplikasi yang sudah dibuat, maka banyaknya jumlah akan dicocokkan dengan Tabel 

3.6 Penilaian aspek social skills. 

 

Tabel 3.6 Penilaian aspek social skills  

No Suasana kelas Jumlah anak Keterangan 

1 Tidak tertarik, tidak kondusif, 

individual 

0-4 Tidak layak 
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2 Tenang, tidak aktif 5-9 Netral 

3 Kondusif, aktif 10-15 Layak 

 

 

  


