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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian game edukasi dengan mengangkat tema kecintaan 

lingkungan terhadap fenomena pemanasan global atau global warming, objek lokasi yang 

dipilih adalah anak usia sekolah dasar yaitu kelas 5 dengan usia 10 - 13 tahun yang 

bertempat tinggal di Kabupaten Semarang. Disekolah dasar anak-anak sudah diperkenalkan 

tentang isu-isu pemanasan global. Sesuai dengan ruang lingkupnya pada pembelajaran 

sekolah dasar sejumlah disiplin ilmu sosisal telah diajarkan seperti Antropologi, Arkeologi, 

Ekonomi, Geografi, Sejarah, Hukum, Filsafat, Sosiologi, Humanistis dan Ilmu – Ilmu 

Alam. Dengan penanaman pembelajaran yang diambil dari isu - isu yang ada disekitarnya 

memberikan banyak dampak positif bagi materi pembelajaran dikelas. “Fenomena Global 

Warming” merupakan salah satu isu yang diangkat dalam pembelajaran di sekolah dasar 

dan segera ditanganiagar nantinya para siswa dapat memberikan aksi, partisipasi dan 

tindakan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Pemilihan anak dengan usia 10 - 13 

tahun dapat menunjang penelitian ini karena subjek yang ditargetkan sudah dapat 

membaca, menulis serta memahami tentang materi yang disampaikan.Pemilihan lokasi 

penelitian adalah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Semarang. Dengan harapan dapat 

memperoleh informasi yang akurat sehingga dapat memperkuat analisis penelitian untuk 

memperkenalkan fenomena pemanasan global yang terjadi di dunia. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sasaran dalam penelitian ini adalah siswa pelajar sekolah dasar yang 

ada di SD N Pagersari 01 dan SD N Pagersari 02 yang bertempat di Kabupaten Semarang. 

Sampel didalam penelitian ini merupakan siswa kelas 5 berjumlah 51 anak berdasarkan 

pelaksana PreTest dan PostTest. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dengan adanya metode pengumpulan data dapat membantu untuk memperoleh 

informasi tentang upaya pencegahan pemanasan global atau global warming sehingga 

dapat menanamkan nilai-nilai kecintaan pada anak yaitu terhadap kelestarian dan 
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kelangsungan ekosistem yang terdapat di planet bumi tercinta ini. Untuk mendapatkan data 

yang diperlukan, maka metode pengembangan game yang dipergunakan adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1 Sumber Data 

Penelitian tentang fenomena pemanasan global menggunakan dua jenis 

sumber data sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer diperoleh dengan menggunakan yaitu metode observasi 

serta pengambilan data melalui penyebaran hasil kuesioner. Metode observasi 

dilaksanakan untuk menentukan tema game serta membandingkan game yang 

dapat dilihat melalui google play store. Google play merupakan wadah para 

pencipta produksi aplikasi berupa game. Pada google play store pengguna 

dapat mengupload dan mengunduh game untuk smartphone khusunya OS 

Android. Pada google play store dapat membantu penelitian dalam 

menganalisa dengan melihat game yang memiliki kesamaan dengan 

mengangkat tema kecintaan terhadap lingkungan planet bumi, nilai edukasi 

yang disampaikan serta gameplay yang diterapkan pada game tersebut. 

Pelaksanaan metode kuesioneruntuk mendapatkan suatu jawaban yang 

dibutuhkan penelitian berdasarkan pengisian kuesioner yang telah diberikan 

kapada responden sebelum memainkan game dan setelah memainkan game 

Mission: Save The World. Dengan tujuan meneliti seberapa tahu mereka akan 

fenomena global warming yang terjadi di dunia. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Internet. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan metode pengumpulan data dalam melaksanakan penelitian 

yaitu: 
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1. Studi Literatur atau Kepustakaan 

Mengumpulkan data dari sumber yang dipergunakan seperti dari website 

lingkungan, buku dan jurnal untuk menciptakan materi game tentang 

permasalahan isu pemanasan global yang terjadi di dunia. 

2. Observasi 

Mengamati dan mencoba jenis game pemanasan global atau global 

warming yang sudah ada di Play Store sehingga dapat dijadikan referensi dalam 

merancang game ini. Untuk menentukan suatu genre game dan gameplay pada 

setiap misinya perlu dipertimbangkan dengan baik. 

3. Kuesioner atau Angket 

Kuesioner digunakan agarpenulis memperoleh data yang valid dan tepat 

sasaran yaitu anak usia sekolah dasar khususnya kelas V yang ada di SD N 

Pagersari 01 dan SD N Pagersari 02 dalam pengembangan game Mission: Save 

The World. 

3.3.3 Instrumen 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah dengan mencari 

sebuah data berupa website, buku dan jurnal yang mengakat permasalahan yang 

terjadi di dunia terhadap isu pemanasan global untuk menunjang pembuatan 

konsep dala game ini. Sedangkan motode observasi dalam penilitian ini 

digunakan untuk menentukan dari gameplay dan kuesioner yang telah dibagikan 

kepada responden digunakan untuk menilai seberapa kenal responden terhadap 

fenomena pemanasan global yang terjadi pada dunia. Selain itu dalam penelitian 

ini juga menggunakan metode pengembangan game yang digunakan untuk 

menciptakan sebuah gameplay, dan asset serta kemudian dikembangkan dalam 

sebuah pemrograman hingga pengujian game. 

3.4 Metode Pengembangan Game 

Dalam penelitian ini membutuhkan proses pengembangan game Mission: Save The 

World yaitu dimulai dengan membuat rancangan atau konsep game berdasarkan data yang 

telah berhasil dikumpulkan sebelumnya. Data tersebut diperoleh melalui literatur dan 

survei untuk mengetahui permasalahan mengenai fenomena pemanasan global yang terjadi 
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didunia. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul langkah selanjutnya yaitu pembuatan 

desain assetgame dengan menentukan gaya desain game tersebut. Gaya desain yang 

digunakan dalam game ini yaitu 2 Dimensi menggunakan software Adobe Ilustrator dan 

Pothoshop. Desain diterapkan dalam gambar sesuai data yang terkumpul. Setelah itu 

dilanjutkan dalam proses programming game dengan menggunakan software Unity. 

Program dibuat hingga tidak ada bug atau error. Bahasa yang digunakan dalam 

programming game ini adalah C#. Setelah berhasil tanpa ada bug atau error maka siap 

diujikan kepada responden. 

Alur Permainan: 

o Game edukasi Mission: Save The World tersedia 7 stage. Pada setiap 

stage yang ada memiliki cara main yang bervarian. Stage 1 yang bernama 

Tata Surya, pemain harus dapat menjawab susunan delapan planet dengan 

benar hingga misi terselesaikan. Apabila pemain tidak dapat 

menyelesaikan misi pertama maka pemain tidak dapat melanjutkan untuk 

misi berikutnya. Stage 2 yang bernama Deforestasi, pemain ditugaskan 

untuk menanggap penebang pohon yang ada dihutan Amazon apabila 

pemain salah menangkap hewan maka poin tidak akan bertambah tetapi 

akan berkurang. Stage 3 yang bernama Kota Polusi di Iran yaitu untuk 

mendapatkan poin pemain haru mengambil masker apabila pemain 

terkena serangan badai maka poin akan berkurang. Stage 4 yang 

beranama Pemutihan Karang di Australia, pemain harus dapat mengusir 

segerombolan air panas yang berda di dalam laut dengan cara 

menembakkan alga kearah air panas maka poin akan bertambah tetapi 

pemain hanya mempunyai kesempatan bermain tiga kali. Stage 5 yang 

bernama Daur Ulang di Indonesia, pemain harus dapat menjodohkan 

gambar yang tersembunyi setiap pasangan gambar yang benar akan 

mendapatkan poin. Stage 6 yang bernama Hemat Energi di Denmark, 

pemain harus dapat menyelamatkan temannya yang terjebak untuk poin 

pertama pemain harus mencari alat kedua memindahkan barang yang 

menghalangi jalan dan ketiga dapat menemukan temannya. Stage 7 yang 



30 

 

 

 

bernama Aksi Penyelamatan di Antartika, pemain harus dapat 

menyelamatkan beruang yang terombang ambing di laut yang sedang 

mencari makanan. Apabila beruang dapat menangkap ikan poin akan 

bertambah sedangkan jika beruang tertangkap pemburu maka permainan 

akan berakhir. 

o Disetiap stage pemain hanya diberikan waktu bermain selama 60 detik 

untuk menyelesaikan misi, apabila permainan berakhir atau game over 

maka akan muncul popup misi selesai. Untuk membuka semua stage 

pemain harus dapat mencapai bintang 2 namun untuk membuka reward  

pemain harus dapat mencapai bintang 3. Apa bila reward  terbuka pemain 

dapat mengumpulkan koleksi dengan berbagai macam informasi penting 

mengenai fenomena pemanasan global. 

Dalam membuat game Mission: Save The World penulis memilih genre yang tepat 

untuk mengedukasi anak usia sekolah dasar saat ini yaitu arcade. Dengan tampilan yang 

menarik dan gameplay yang menyerukan serta sound yang asik untuk didengar oleh anak. 

Sehingga membuat anak tertarik untuk terus memainkan game Mission: Save The World. 
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Gambar 3.1 merupakan kerangka pengembangan game Mission: Save The World. 

 

Gambar 3.  1. Kerangka Pengembangan Game Mission: Save The World 
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3.5 Kerangka Pikiran 

Gambar 3. 2 merupakan kerangka pikiram dalam penelitian pembuatan game Mission: 

Save The World  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  2. Kerangka Pikiran Game Mission: Save The World 
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