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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Metode Penelitian 

Metode penelitian berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua 

kata. Method yang berarti metode dan logical yang berarti sesuai logika. 

Menurut KBBI, kata metode berarti cara teratur yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai, sesuai dengan yang dikehendaki. 

Sedangkan logika adalah benar dan masuk akal.  

Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan studi pustaka digunakan 

pada penelitian ini. Menggunakan metode kuantitatif karena penelitian ini 

membutuhkan jawaban yang terkait dengan pendapat mahasiswa tentang 

pemahaman berwirausaha di industri game. Sedangkan metode kualitatif karena 

penelitian ini juga membutuhkan jawaban dari narasumber seperti pendiri 

startup game, dengan studi pustaka agar dapat menentukan jenis game yang 

akan dibuat agar sesuai dengan kebutuhan pasar. 

3.2.Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Kata populasi berasal dari kata population yang diambil dari bahasa 

inggris yang berarti jumlah penduduk. Populasi pada penelitian ini meliputi 

mahasiswa di UNIKA Soegijapranata jurusan Game Technology yang telah 

terjun di industri game di kota Semarang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah wakil dari populasi yang sedang diteliti. Sampel dari 

penelitian ini adalah mahasiswa di Universitas UNIKA Soegijapranata 

jurusan Game Technology yang pernah membuat game namun belum 

berwirausaha di bidang industri kreatif game di kota Semarang sebanyak 32 

mahasiswa.  

3.3.Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber Data 

Data merupakan sumber informasi yang didapatkan melalui 

penelitian yang dilakukan. Data tersebut nantinya akan diolah sehingga 

menjadi informasi baru yang dapat dimanfaatkan oleh para pembaca. 

Pada penelitian ini, ada dua sumber data, yaitu data primer dan 

sekunder. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Data primer adalah data yang didapat langsung dari responden, yaitu 

dengan menggunakan kuesioner sebagai preliminary study yang 

nantinya akan dibagikan kepada mahasiswa UNIKA Soegijapranata 

jurusan Game Technology yang pernah terjun ke dalam industri 

kreatif game di kota Semarang. 

2. Data sekunder adalah data yang telah ada dan tersedia sebelumnya, 

yang nantinya akan digunakan untuk mendukung data primer. Data 

ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh perusahaan 
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industri game atau lembaga resmi yang melakukan survei mengenai 

pertumbuhan startup di Indonesia. 

3.3.2. Instrumen 

Pengumpulan data dibutuhkan dalam setiap penelitian, hal 

tersebut dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah diberikan pada 

penelitian tersebut. Menurut Sappaile, instrumen penelitian merupakan 

alat yang telah memenuhi persyaratan akademis yang digunakan untuk 

melakukan pengukuran suatu objek ukur atau mengumpulkan data 

tentang suatu variabel. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner 

atau angket. 

3.3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode adalah proses, prosedur, atau cara yang digunakan sebagai 

solusi pemecahan masalah. Pada penelitian ini, metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang 

ditujukan untuk responden. Ada dua jenis pertanyaan pada angket, 

yaitu pertanyaan terbuka dan tertutup, dimana pada penelitian ini 

menggunakan jenis pertanyaan tertutup. Angket juga ikut 

digunakan untuk mengumpulkan data secara preliminary agar 
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dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang 

wirausaha di bidang game. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mendapatkan informasi dari sumber tertulis, 

seperti buku, jurnal, tesis, dan sumber tertulis elektronik maupun 

cetak lainnya. 

3. Wawancara 

Wawancara akan dilakukan dengan beberapa pendiri startup 

yang ada di Semarang. Wawancara dilakukan dengan bertemu 

langsung maupun melalui jejaring sosial seperti facebook. Hal ini 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan, seperti faktor jarak dan 

efisiensi waktu. Wawancara juga dilakukan untuk menguji 

keakuratan data yang telah diperoleh sebelumnya melalui angket 

dan studi kepustakaan. 

3.4.Metode Pengembangan Game 

Pada pembahasan kali ini akan membahas mengenai tahapan dalam 

mengembangkan sebuah game. Tahapan ini sangat dibutuhkan untuk 

mengidentifikasi pipeline atau alur dari suatu tahapan secara berulang. Lennart 

Nackle memberitahukan bahwa berikut ini adalah tahapan penting yang harus 

dilakukan untuk membuat sebuah game[7]: 
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1. Konsep 

Sebuah ide permainan diawali dari pemikiran-pemikiran kecil yang 

kemudian menjadi kombinasi ide yang lebih kompleks. Konsep inilah yang 

akan membuat tema inti dari sebuah game. 

Terdiri dari: 

- Memikirkan sebuah ide 

- Mendesain ide untuk mencari dana 

2. Pra Produksi 

Beberapa studio game kecil langsung memulai pada tahap ini, yaitu 

langsung membuat program pada prototipe, dengan berbekal ide dan konsep 

gameplay yang sudah terpikirkan di kepala mereka. Padahal, pada tahap ini 

mereka seharusnya benar-benar melibatkan pengujian gameplay dan 

perencanaan yang tepat. 

Terdiri dari: 

- Membuat prototipe dari gameplay 

- Fokus terhadap prototipe 

- Merencanakan produksi 

- Menulis game desain dokumen 

3. Membuat Prototipe 

Beberapa prototipe dihasilkan dari hasil kolaborasi. Dimana desainer game 

membuat framework atau kerangka kerja, seperti kondisi lingkungan 

disekitar permainan yang akan dibuat akan seperti apa, konsep, serta 

fiturnya. Kerangka kerja tersebut akan terus diperbaiki hingga akhirnya 

dapat mencapai keadaan dimana produksi penuh siap dilakukan. 
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Terdiri dari: 

- Grafis dan Musik 

- Produksi dan Manajemen 

- Desain Game 

- Pemrograman terhadap tools yang digunakan 

- Pengujian 

4. Produksi  

Tahapan ini adalah langkah akhir dalam memproduksi game, sebelum game 

selesai dibuat dan siap untuk dipasarkan dan di distribusikan. Berfokus 

untuk lebih menyempurnakan game dan menghindari bugs yang serius. 

Terdiri dari: 

- Fokus terhadap elemen grafis 

- Fokus terhadap  produksi 

- Fokus terhadap  programming 

3.5. Kerangka Pemikiran 

Adapun rumusan kerangka pemikiran pada penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.1 Kerangka pemikiran 

Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara memulai 

berwirausaha di industri kreatif game sejak mahasiswa, bagaimana legalitas 

perusahaannya, serta bagaimana cara mengelola keuangan agar perusahaan 

yang telah dibangun dapat bertahan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dilakukan pengumpulan data 

mengenai game apa saja yang sedang diminati oleh pasar, hal tersebut 

dilakukan agar dapat mengetahui game apa yang sebaiknya di produksi 
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sehingga sesuai dengan keinginan pasar, lalu legalitas perusahaan apa yang 

sebaiknya dipilih sejak mahasiswa, serta jenis pemasaran apa saja yang 

dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan produk agar dikenal oleh 

pasar. 

Kemudian dibuatlah game yang sesuai dengan permintaan pasar 

menggunakan software Unity3D dengan bahasa pemrograman C#. Unity3D 

digunakan karena selain memiliki lisensi yang gratis, juga dapat membuat 

game dengan platform apapun, sehingga mempermudah proses produksi 

dan dapat menekan biaya yang dibutuhkan. 

Hasil dari penelitian diatas adalah mahasiswa  mampu untuk berwirausaha 

di industri kreatif game, serta mengetahui cara mengelola pendapatan dan 

legalitas yang akan digunakan.


