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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu sumber dari gejala atau sasaran dari 

sebuah penelitian. Objek penelitian yang diambil peneliti pada metode 

kuantitatif ini adalah anak pada jenjang SD kelas V, VI  hingga SMP kelas 

VII untuk anak di usia 10-12 tahun karena pada jenjang tersebut hanya 

beberapa mengetahui narkoba dan tidak semua sekolahan mengajarkan 

mengenai narkoba.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah anak pada jenjang 

SD sampai SMP di Kota Semarang. Untuk sampel yang digunakan pada 

penilitian ini anak kelas V, VI SD sampai VII SMP dengan usia 10-12 tahun 

dengan jumlah 40 responden untuk pengisian kuesioner Pre-Test dan Post-

Test. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Istilah dari metode penelitian terdiri atas dua kata yaitu metode dan 

penelitian, dimana metode yang berarti cara dan penelitian sendiri memiliki 

arti seseorang yang melakukan suatu proses secara ilmiah dan sistematis 

dengan memiliki suatu pencapaian tujuan tertentu.  
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3.3.1.  Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil peneliti  secara langsung 

yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan teknik 

pengumpulan tertentu yang dibuat untuk itu. Data primer dapat dilakukan 

secara individual atau kelompok untuk mendapatkan suatu hasil 

observasi yang dilakukakan [12]. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada. Data sekunder biasanya digunakan sebagai 

pendukung data primer, oleh karena itu terkadang kita tidak dapat hanya 

menggunakan data sekunder sebagai satu-satunya sumber informasi 

untuk menyelesaikan masalah penelitian kita [9]. 

 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metode penelitian terdapat beberapa tahapan yaitu : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode yang di dapat dengan cara 

mempelajari dan mengutip dari beberapa sumber referensi seperti buku, 

jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dijalankan. 

Dalam penelitian ini pengumpulan data di peroleh dari jurnal pada 

google schoral sebagai pelengkap bagian game Drugs Fighter. 
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2.  Kuesioner/Angket 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis responden 

untuk dijawab [18]. Kuesioner juga sebagai alat untuk mempermudah 

penelitian dalam mendapatkan hasil yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap produk yang akan dirancang. 

Pada penelitian ini kuesioner dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui keberhasilan game Drugs Fighter dapat diterima oleh 

responden atau tidak. 

 

3.4 Instrumen 

Instrumen yang dilakukan untuk penelitian ini berupa hasil dari 

observasi pada beberapa berita yang ada baik dari internet ataupun media 

lainnya. Selain itu untuk menguatkan hasil observasi sebelumnya juga 

dilakukan kuesioner atau angket kepada responden guna mengetahui 

seberapa tahu mengenai narkoba. Pada hasil kuesioner juga berguna untuk 

pengembangan pada game yang akan dirancang.  

 

3.5 Metode Pengembangan Game 

Metode pengembangan bertujuan untuk mengembangkan, menguji dan 

menghasilkan suatu produk yang sedang diteliti berdasarkan sistematis yang 

ada. Metode pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode survei. Metode ini merupakan metode ringan. Dalam metode survei 

terdapat beberapa tahapan yaitu : 
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1)  Rancangan Penelitian 

Permasalahan : Narkoba pada anak-anak jaman sekarang ini 

menjadi masalah  yang sedang dihadapi oleh beberapa pihak, baik 

dari orang tua hingga pemerintah. Namun pembelajaran mengenai 

bahaya narkoba belum banyak diterima oleh anak di jenjang kelas 

V, VI SD hingga kelas VII SMP di Kota Semarang. 

2)  Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data dari lapangan dapat dilakukan setelah 

instrumen penelitian telah selesai. Pengumpulan data diperoleh dari 

hasil kuesionar yang telah disebar ke sejumlah responden. Hasil 

dari kuesioner tersebutlah yang dijadikan sebagai bahan penelitian. 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dibilang akurat 

maka diperlukan sedikitnya 40 responden. 

3) Pengolahan Data 

Analisa dan pengolahan data dapat dilakukan ketika pengumpulan 

data telah selesai. Data yang di dapat akan berpengaruh terhadap 

perancangan game atau produk tersebut. Setelah pengolahan data 

selesai dilakukanlah proses selanjutnya yaitu perancangan game. 
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Gambar 3.1 Flowchart pengembangan game 

 

 

3.6  Kerangka Pikir 

Kerangka pikir berfungsi sebagai gambaran dari suatu penelitian yang 

dilakukan. Dimulai dari mencari permasalahan narkoba pada anak saat ini. 

Pendekatan dilakukan melalui game dengan fakta-fakta yang diperoleh dari 

sumber data hasil kuesioner dan beberapa literatur. Pembuatan game 

dirancang menggunakan Adobe Illustrator dan Construct 2. Setelah 

perancangan game maka dilakukan uji coba pada responden untuk 

memperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil uji dihitung untuk 

mendapatkan data keberhasilan penelitian. 
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Gambar 3.2 Bagan Kerangka Pikir 


