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3. BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi wisata alam di 

Kabupaten Semarang. Wisata alam di Kabupaten Semarang yang menjadi 

objek penelitian adalah Rawa Pening, Curug Lawe-Benowo dan Hutan 

Wisata Penggaron. Objek penelitian tersebut direpresentasikan ke dalam 

game sebagai media promosi wisata alam di Kabupaten Semarang. 

Penelitian untuk memperoleh data pengetahuan masyarakat 

mengenai wisata alam di Kabupaten Semarang dilakukan di area Kota 

Semarang dan Kabupaten Semarang dengan sasaran masyarakat berusia di 

atas 12 tahun atau usia memasuki masa remaja ke atas. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi objek penelitian ini adalah masyarakat Indonesia yang 

berusia di atas 12 tahun. Sampel yang diambil sebanyak 50 orang yang 

sedang berada di Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan sekitarnya. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber data 

Sumber data yang didapatkan peneliti berasal dari hasil 

pengumpulan data primer dan data sekunder. 

a. Sumber data primer 

Data primer adalah data yang didapat dengan langsung tertuju 

pada objek yang diteliti. Sumber data primer yang didapat 

peneliti yaitu data yang didapat dari metode observasi dan 

metode kuesioner. Observasi dilakukan untuk membandingkan 

game yang bertema wisata pada google play. Tujuan melakukan 

observasi pada google play adalah untuk menganalisa game 

sejenis dengan tema wisata alam dan gameplay yang digunakan. 

Sumber kuesioner disebar ke masyarakat calon wisatawan yang 
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berada di area Kabupaten Semarang dan Kota Semarang untuk 

mengetahui jawaban masyarakat terhadap wisata alam di 

Kabupaten Semarang. 

b. Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung dari objek 

yang diteliti namun dapat melalui bentuk tertulis atau dalam 

bentuk lisan. Data sekunder yang dikumpulkan berasal dari buku, 

jurnal, laporan penelitian, website Kementrian Pariwisata 

Indonesia, Dinas pariwisata Kabupaten Semarang, dan artikel 

koran-koran online. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan sumber pengumpulan data untuk 

mendapatkan hasil penelitian: 

1. Observasi  

Observasi dilakukan untuk mengetahui game wisata 

Indonesia yang telah beredar di Play Store.  

2. Sumber Literatur 

Sumber literatur yang digunakan berupa tulisan dengan 

berbagai sumber seperti data yang didapat dari Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, buku, 

media masa, dan web page.  

3. Kuesioner  

Kuesioner diberikan kepada responden pada lokasi 

Semarang dan sekitarnya terkait wisata alam Kabupaten 

Semarang dan game. Kuesioner terdiri dari pre-test 

untuk mengetahui informasi mengenai wisata alam di 

Kabupaten Semarang dan post-test untuk menguji 

keberhasilan tujuan penelitian dengan pemanfaatan 

game. 
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3.3. Metode Pengembangan Game 

Sebelum masuk pada proses pengembangan game dilakukan proses 

penyusunan kerangka pikir. Penyusunan kerangka pikir dimulai dari 

masalah yang ditemukan tentang wisata alam di Kabupaten Semarang. 

Pendekatan dilakukan menggunakan game, diperkuat dengan 

memanfaatkan peluang yang didapat dari hasil penelitian sumber data. 

Pembuatan game dimulai dari membuat desain aset menggunakan 

software Illustrator. Desain aset menggunakan gaya 2D dan 

merepresentasikan ciri khas wisata yang ada di Rawa Pening, Curug 

Lawe–Benowo dan Hutan Penggaron. Setelah pembuatan desain aset, 

selanjutnya adalah proses penyusunan desain aset kedalam pembuatan 

game menggunakan software UNITY 3D dan proses pemrograman 

menggunakan software Monodevelop. Bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam pembuatan game Wisata Bumi Serasi adalah C#. Setelah 

tidak ada bug atau eror, game siap diujikan ke responden untuk 

mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah diujikan 

kepada responden, hasil dari pengujian melalui kuesioner dihitung untuk 

mendapatkan data keberhasilan penelitian. 

PROBLEM APPROACH
GAME 

DEVELOPMENT

GAME 
IMPLEMENTATION

GAME MEASURERESULT

 Pengunjung yang Datang Ke  Wisata 
Alam Kabupaten Semarang Tidak 
Banyak. 

 Media Penyampaian Informasi/Media 
Promosi Kurang.

 Banyak Orang yang Belum Tahu Tentang 
Wisata di Kabupaten Semarang.

 Game Perangkat Bergerak 
Android

 Game Petualangan

OPPORTUNITY

 Pengguna Smartphone 
Semakin Banyak

 Belum Banyak Aplikasi Promosi 
Wisata Kabupaten Semarang

 Software UNITY 2D/3D 5.1
 Software Illustrator 

 Uji Coba ke Pengguna
 Pre-Test Kuesioner Tentang 

Promosi Wisata Alam Kabupaten 
Semarang (Sebelum 
Implementasi)

 Post-Test Promosi Wisata Alam 
Kabupaten Semarang

Grafik Perbandingan Pre-Test 
Dan Post-Test Promosi Wisata 
Alam Kabupaten Semarang

Game Petualangan Wisata 
Kabupaten Semarang Terbukti 
Dapat Menjadi Media Yang 
Menarik Sebagai Media Promosi 
Wisata Alam Kabupaten 
Semarang

 

Gambar 3.1 Kerangka Pikiran 
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Proses pengembangan game dimulai dari proses pengumpulan data 

yang dibutuhkan untuk pembuatan game. Setelah data yang diperlukan 

terkumpul dan terpenuhi, selanjutnya adalah membuat konsep game yang 

sesuai dengan keadaan yang ada di tempat wisata Rawa Pening, Curug 

Lawe-Benowo dan Hutan Penggaron. Konsep game berupa rancangan 

bentuk karakter, bentuk permainan dan aset lain yang diperlukan. Setelah 

perancangan konsep, kemudian memulai membuat dan menyusun aset 

serta menyusun program menjadi bentuk game. Setelah dicoba dan tidak 

ada bug, error atau masalah game diujikan kepada responden. 

MULAI

PENGUMPULAN 
DATA

TERPENUHI

PEMBUATAN 
KONSEP GAME

DISETUJI
PEMBUATAN ASET 

GAME

PENYUSUNAN ASET 
GAME

SESUAI

PROGRAMMING

BUG

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TESTING

YA

UJI RESPONDEN

TIDAK

SARAN

YA

SELEKSI

DITERIMA

PUBLISH

SELESAI

DITOLAK

TIDAK

 

Gambar 3.2 Flowchart Pembuatan Game 


