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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek dan Lokasi Penelitian 

 Dalam melaksanakan penelitian game edukasi dengan mengangkat tema 

belajar matematika dengan menggunakan VR, objek dan lokasi penelitian yang 

dipilih adalah anak-anak usia sekolah dasar yaitu kelas 1 dengan usia 7–8 tahun 

yang berdomisili di Kota Semarang. Di sekolah dasar anak– anak sudah dibekali 

dengan mata pelajaran matematika. Pemilihan untuk melakukan penelitian 

ditujukan untuk anak–anak usia 7–8 tahun dikarenakan dapat menunjang 

penelitian untuk mengetahui seberapa senang kah anak–anak pada usia tersebut 

senang bermain dan belajar terutama pada mata pelajaran matematika. Pemilihan 

lokasi untuk menunjang penelitian dilaksanakan di sekolah dasar yang ada di Kota 

Semarang. Dengan harapan dapat memperoleh data yang akurat untuk 

memperkuat analisis penilitian dan memperkenalkan game matematika yang 

berbasis VR. 

 

3.2 Populasi dan Sample 

 Populasi dan sasaran pada penelitian ini ialah siswa sekolah dasar yang 

ada di SDN Jomblang 04 dan anak–anak yang ada di sekitar rumah yang 

bertempat di Kota Semarang. Sample yang ada dipenelitian ini merupakan siswa 

yang duduk dibangku sekolah dasar kelas 1 yang berjumlah 30 anak berdasarkn 

pelaksanaan PreTest dan PostTest.  

 

3.3 Motede Pengumpulan Data 

 Dengan adanya metode seperti pengumpulan data ini, bisa mendapatkan 

informasi tentang upaya untuk membantu anak agar dapat belajar matematika 

dengan bermain. Agar mendapatkan data yang diperlukan, ada beberapa metode 

yang digunakan diantaranya sebagai berikut: 
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 3.3.1 Sumber Data 

  Penelitian tentang game dapat menggunakan sumber data Primer: 

1. Sumber Data Primer 

Data primer didapat dengan cara metode observasi serta 

pengambilan data melalui penyebaran kuisioner. Metode observasi 

dilakukan untuk menentukan tema dari game yang bisa didapat di 

playstore. Pelaksanaan menyebar kuisioner untuk mendapatkan 

hasil yang dibutuhkan sebelum atau sesudah memainkan game 

“BELAJAR MATEMATIKA VR” 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di sekolah dasar yang 

ada di Kota Semarang, dan ditambah anak-anak yang ada di sekitar 

rumah. Penyebaran kuisioner dilakukan di SDN Jomblang 04, 

pengambilan data ini dilakukan secara bertahap yaitu 5 kali di hari 

yang berbeda.  

3.4 Metode Pengembangan Game 

 Dalam penelitian ini membutuhkan proses pengembangan game 

“BELAJAR MATEMATIKA VR” dimulai dengan membuat rancangan konsep 

game yang akan dibuat yaitu berdasarkan dari data yang sudah diperoleh dari 

pengumpulan data yang telah berhasil dikumpulkan. Data yang sudah diperoleh 

dan dikumpulkan tersebut sudah disurvei untuk mengetahui permasalahan 

mengenai proses pembelajaran matematika yang terjadi di sekolah ataupun di 

rumah. Setelah data yang sudah disebar dan diperoleh data, maka langkah 

selanjutnya adalah pembuatan desain asset game dengan cara menentukan bentuk 

dari game yang akan dibuat nantinya. Bentuk atau gaya game yang digunakan 

adalah 3 Dimensi menggunakan software Blender dan Unity. Selanjutnya proses 

programming game, proses ini dilakukan untuk menunjang game yang akan 

dibuat untuk dapat melakukan hal–hal apa saja yang kita inginkan dengan 

menggunkan software Unity. Program ini dibuat hingga tidak mendapatkan bug 

atau error. Bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan bahasa C#. Setelah 

semua selesai tanpa adanya bug atau error pada game maka, game siap untuk 

diujikan kepada resposden. 
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3.4.1 Alur Permainan 

1. Game edukasi “BELAJAR MATEMATIKA VR” hanya tersedia 

1 stage. Di stage ini anak dapat memilih dasar pembelajaran 

matematika penjumlahan atau pengurangan untuk dapat menjawab 

soal yang disediakan. Sebelum memasuki lokasi atau tempat stage 

ini pemain berjalan menuju ke tempat stage yang sudah diatur, 

kemudian pemain akan dihadapkan dengan 2 pilihan matematika 

yaitu penjumlahan atau pengurangan. Setelah memilih salah satu 

dari ke 2 pilihan tersebut maka pemain akan memasuki scene 

green school dimana pemain duduk di tempat duduk yang terbuat 

dari bebatuan dan dihadapkan dengan soal–soal yang harus 

dikerjakan. Dan apabila pemain sudah mengerjakan soal tersebut 

dengan benar dan menjawab peryatanyaan itu dengan sedikit 

kesalahan maka pemain akan diberi reward berupa dapat 

melakukan jalan” pada area tersebut untuk dapat mengeksplor area 

tersebut dengan lebih luas, setelah itu pemain akan dihadapkan 

dengan soal lagi untuk bisa mendapatkan reward itu yang berupa 

jalan–jalan kembali di area tersebut. 

2. Di soal ini pemain diberikan waktu yang berbeda di setiap 

levelnya, untuk level yang pertama pemain diberi waktu untuk 

menjawab pertanyaan selama 3 menit dan pemain harus menjawab 

pertanyaan tersebut dengan jumlah benar 6 dan jumlah salah 4, 

untuk level 2 diberikan waktu 2 menit dan pemain harus menjawab 

pertanyaan dengan jumlah benar 7 dan salah 3, kemudian di level 

ke 3 pemain hanya diberi waktu mengerjakan 1 menit 30 detik 

dengan menjawab soal dengan jumlah benar sebanyak 8 dan salah 

2. Apa bila pemain tersebut menjawab dengan benar sesuai 

ketentuan yang ada maka pemain akan mendapatkan reward di 

permainan ini berupa jalan–jalan pada stage soal, dan bila pemain 

tidak dapat menyelesaikan atau mejawab soal tersebut dengan 

benar atau sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pemain 

tersebut harus mengulangi pada soal yang sama hingga pemain 

dapat menjawab soal tersebut dengan benar. 
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3. Pembuatan game “BELAJAR MATEMATIKA VR” 

menggunakangameteknologi VR (Virtual Reality). Dengan 

tampilan yang dibuat seperti layaknya Lego Land atau suasana 

seperti mainan lego, dan gameplay diberi sound untuk mendukung 

jalannya permainan game. Sehingga game “BELAJAR 

METEMATIKA VR” dapat menarik perhatian anak-anak untuk 

memainkan game tersebut. 
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3.5 Kerangka Pikiran 

 Gambar 3.1 merupakan kerangka pikiran dalam penelitian pembuatan game 

“BELAJAR MATEMATIKA VR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Kerangka Pikir

Permasalahan 

Tidak semua anak – anak 

senang dengan pelajaran 

matematika dan banyak juga 

yang suka, tetapi mereka 

hanya belajar pada saat di 

sekolah. 

Peluang 

Membuat game yang dapat 

membantu anak untuk belajar 

sambil bermain. 

Pendekatan 

Pengumpulan data literatur, 

survei  

Membuat game dengan 

teknologi VR 

Di setiap menyelesaikan level 

pemain dapat berjalan – jalan 

di stage. 

Pembuatan Game 

Membuat konsep game  

Membuat asset 3Dimensi 

dengan menggunakan Blender  

Menggabungkan keseluruhan 

asset ke dalam Unity 

Menggunkan bahasa C# dalam 

pemrograman. 

Penerapan Game 

Menggunakan PreTest dan 

PostTest untuk menguji game ke 

siswa kelas 1 yang ada di 

Semarang 

Pengujian dilakukan ke 30 

responden yang dipilih secara 

acak. 

Hasil  

Game edukasi “BELAJAR 

MATEMATIKA VR” 

membantu anak – anak untuk 

dapat belajar dan bermain. 


