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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 Obyek dan lokasi penelitian pada kuesioner ini dibagi menjadi 2 kelompok 

golongan daerah berdasarkan data responden pada kuesioner pre test dan post test 

yaitu untuk daerah Jawa Tengah meliputi lokasi Semarang, Purwokerto, Pekalongan, 

Tegal, Ungaran, Demak, Salatiga dan dari daerah luar Jawa Tengah meliputi 

Samarinda, Bandung, Jakarta, Makasar, Ketapang, Surabaya, Denpasar, Tangerang, 

Malang. 

 

Berikut adalah gambar peta provinsi Jawa Tengah yang disajikan dalam Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3. 1 Peta provinsi Jawa Tengah 

3.2 Populasi dan Sampe 

 Berikut adalah gambar grafik populasi Indonesia pada tahun 2016 yag 

disajikan dalam Gambar 3.2.
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Gambar 3. 2 Populasi penduduk Indonesia tahun 2016 

 Gamabar 3.2 merupakan gambar populasi penduduk Indonesia tahun 2016. 

Dari jumlah populasi penduduk di Indonesia yang mencapai kurang lebih sekitar 261 

juta pada tahun 2016, maka akan diambil sample sebanyak 42 orang dari populasi 

masyarakat yang berdomisili di Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah. 

3.3 Sumber Data 

 Dalam penelitian mengenai Pemanfaatan game kuliner sebagai media promosi 

makanan daerah Jawa Tengah dengan menggunakan beberapa data sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui kuesioner pre test 

dan post test yang disebar secara online kepada 42 responden yang sama. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mencari informasi data 

melalui studi literatur dari jurnal, artikel, web page, ebook serta observasi dari 

beberapa permainan yang serupa. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Ada tiga metode pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh 

penyelesaian masalah dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 
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Studi literatur dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder 

melalui kuesioner yang disebar secara online kepada 27 dan 42 responden 

yang berdomisili di Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah terkait dengan 

permasalahan dalam penelitian yang ada sebelum dan sesudah penelitian. 

Kemudian melalui referensi atau sumber-sumber tertulis yang berhubugan 

dengan penelitian seperti makalah, jurnal, web page dan ebook yang dapat 

menunjang serta mendukung pembuatan penelitian hingga situasi yang 

diperlukan diperoleh. 

 

b. Observasi 

Observasi dilakukan penulis dengan mengumpulkan data secara online 

melalui Play Store terkait dengan beberapa game yang berhubungan dengan 

penelitian. Observasi tersebut dilakukan dengan cara mencari informasi serta 

mencoba beberapa permainan yang serupa untuk menentukan genre serta 

gameplay dari game yang akan dibuat dalam penelitian sehingga tujuan dan 

informasi yang ada dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. 

3.5 Metode Pengembangan Game 

 Proses pengembangan game “Cooking Resto” sebagai media promosi 

makanan daerah Jawa Tengah dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi 

literatur dan observasi dari referensi atau sumber-sumber tertulis yang berhubungan 

dengan penelitian seperti makalah, jurnal, web page dan ebook. Disamping itu 

dilakukan survey kepada 27 dan 42 orang responden melalui kuesioner online untuk 

mengetahui masalah penelitian sekaligus kondisi pengguna aplikasi, dilanjutkan 

dengan perumusan rancangan alur game jika dirasa data yang dikumpulkan cukup. 

 Perumusan rancangan alur game dimulai dengan membuat alur cerita dan 

sketsa game, guna mempermudah mendapatkan gambaran game yang akan dibuat 

nantinya. Setelah perumusan rancangan alur game selesai dilanjutkan dengan 

pembuatan desain asset game dengan gaya vector 2D menggunakan Adobe Illustrator 

Cs6. Kemudian dilanjutkan dengan pemrograman game menggunakan bahasa C# dan 
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engine Unity 2D serta melalui tahap testing dan perbaikan jika dibuperlukan hingga 

menjadi game yang siap untuk digunakan sebagai media penelitian.  

 Gambar 3.3 adalah rancangan kerangka pengembangan game “Cooking 

Resto” pada penelitian yang berjudul pemanfaatan game kuliner sebagai media 

promosi makanan daerah Jawa Tengah. Dalam perancangan konsep game langkah 

pertama yaitu melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data, data diperoleh 

dari kuesioner, jurnal, artikel, web page, ebook serta observasi dari beberapa 

permainan yang serupa. Setelah data lengkap dilanjutkan dengan pembuatan desain 

konsep game  meliputi alur game dan bentuk gameplay. Bila konsep game telah 

disetujui dilanjutkan dengan membuat desain untuk asset game, apabila asset asset 

yang dibuat sudah sesuai maka tahap selanjutnya yaitu pemrograman game hingga 

menjadi prototype, dilanjut dengan ujicoba prototype, jika terjadi kesalahan dilanjut 

dengan pembetulan hingga game siap di rilis. 
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Diabawah ini adalah gambar kerangka pengembangan game yang disajikan dalam 

Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3. 3 Kerangka pengembangan game 

3.6 Kerangka Pikiran 

 Kerangka pikiran adalah kontruksi berfikir yang bersifat konsisten dan logis 

terhadap argumen yang didasari pengetahuan yang telah berhasil disusun 

sebelumnya[20]. Rusidi (1993), mengatakan bahwa kerangka berfikir disebut juga 

proses deduktif yang berarti memposisikan sebuah masalah dalam kerangka teoritis 

(theoritical framework)[20]. 

 Gambar 3.4 adalah kerangka pikiran game “Cooking Resto” yang digunakan 

pada penelitian yang sudah disesuaikan dengan argumen dan teori yang telah 

diperoleh. 
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Gambar 3. 4 Kerangka pikir 




