
 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dan lokasi penelitian game kesehatan gigi ini adalah anak anak dengan rentan usia 

antara 8 – 12 tahun yang ada di kota Semarang. Alasan dipilihnya rentan usia ini sebagai objek 

penelitian adalah karena menurut Jean Piaget seorang ahli psikologi dari negara Swiss, dalam 

bukunya dia menyatakan bahwa anak anak dalam rentan usia ini sudah bisa berpikir logis dan 

konkret mengenai hal hal di sekelilingnya [25]. Selain itu menurut ketua umum PDGI (Persatuan 

Dokter Gigi Indonesia), Zaura Rini, dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan tahun 2013 

lalu mengungkapkan bahwa dari segi usia, anak anak dengan umur dibawah 12 tahun merupakan 

kelompok usia yang paling rentan dengan penyakit gigi dan mulut, yang juga didukung hasil 

Riset Kesehatan Dasar yaitu sebanyak 36,1 persen anak dengan usia tersebut pernah menderita 

gigi berlubang. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini mengambil sasaran anak anak dengan rentan usia 8 – 12 tahun. 

Pengambilan data pre-test dilakukan dengan sampel sebanyak 59 anak di sekolah dasar swasta di 

semarang. Sedangkan data post-test diambil dari 40 anak di lingkungan penelitian untuk menguji 

game. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang ditempuh dalam sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang dikemukakan 

dalam penelitian tersebut [26]. 

3.3.1 Sumber Data 

Selanjutnya adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian permainan edukasi bertema 

kesehatan gigi ini yaitu :  

g. Sumber Data Primer 
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Sumber data primer atau sumber data yang utama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner yang diisi oleh responden. Kuesioner disebar kepada responden yang sudah 

ditentukan, sebelum responden mencoba memainkan permainan Pertahanan Gigi dan setelah 

responden mencoba memainkan permainan Pertahanan Gigi. 

h. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder atau sumber data pembantu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengamatan lapangan, dan beberapa data yang dikutip dari berbagai media cetak dan tulis berupa 

halaman web, jurnal, buku cetak dan digital. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data baik primer dan sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

a. Studi Pustaka 

Pengumpulan data sebagai referensi penelitian diambil dari berbagai sumber bacaan seperti 

buku cetak, buku digital, jurnal dan makalah, dan halaman web. 

b. Observasi 

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui pengamatan kepada data dan 

berita yang berada di kalangan masyarakat, contohnya untuk mengetahui di media apa yang 

biasanya anak jaman sekarang memainkan game. 

c. Kuesioner 

Kuesioner pre-test yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui minat responden 

diambil dari 59 orang responden di Sekolah Dasar di kota Semarang. 

Kuesioner post-test sebagai sumber data primer diambil dari 40 orang responden yang 

berasal dari kota Semarang. Berikutnya responden yang terpilih diminta memainkan permainan 

Pertahanan Gigi selama 5 hari berturut dan mereka diminta untuk mengisi kuesioner pada hari 

terakhir. 
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3.4 Metode Pengembangan Permainan 

Pengembangan awal dari permainan Pertahanan Gigi didasarkan kepada pengamatan tentang 

jenis permainan edukasi yang paling banyak berada di pasaran game saat ini. Pengamatan 

dimulai dari jenis permainan apa (genre) yang biasanya digunakan sebagai jenis permainan 

edukasi yang akan dikembangkan. Selain itu, pengamatan juga dilakukan pada media yang 

nantinya akan digunakan untuk permainan edukasi ini. Hasil pengamatan ini kemudian akan 

diperkuat dengan pertanyaan kuesioner pretest dalam penelitian ini. Setelah terbentuk konsep 

awal permainan, selanjutnya adalah penyusunan rancangan permainan. Untuk membantu 

penyusunan rancangan permainan, diperlukan adanya storyboard alur pengembangan permainan 

tersebut. 

Langkah awal pengembangan permainan adalah pembuatan aset berupa gambar yang 

kemudian akan dijadikan objek dalam permainan Pertahanan Gigi. Aset yang dibuat pada 

awalnya adalah aset aset dasar yang diperlukan dalam pengembangan permainan. Dan saat 

proses pembuatan permainan juga akan ada lagi proses pembuatan aset. Untuk pembuatan aset 

dalam penelitian ini, digunakan berbagai aplikasi olah gambar, seperti Paint, Photoshop, dan 

Coreldraw. 

Setelah aset dasar pengembangan permainan terkumpul, proses selanjutnya adalah 

penyusunan permainan menggunakan game engine bernama Construct 2 dari Scirra. Pada 

dasarnya bahasa pemrograman yang digunakan dalam aplikasi bernama Construct ini adalah 

pemrogaman HTML 5 yang tidak begitu sulit untuk dipahami bahkan oleh orang yang belum 

pernah mengenal bahasa pemrograman. 

Setelah permainan dapat dimainkan, proses selanjutnya adalah pengujian. Tujuan dari 

langkah ini adalah mengetahui apakah permainan yang dikembangkan dapat berjalan sesuai 

rancangan awal atau bahkan terdapat gangguan pada rancangan awal sehingga perlu dilakukan 

improvisasi atau perubahan dalam tubuh permainan. 

Berikut adalah rancangan pengembangan permainan Pertahanan Gigi mulai dari konsep awal 

hingga terbentuknya permainan. 
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Gambar 3.1 Rancangan pengembangan permainan Pertahanan Gigi 

Selanjutnya adalah diagram alur kerangka pikir dalam penelitian dan pengembangan 

permainan Pertahanan Gigi. 
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Gambar 3.2 Kerangka pikiran penelitian permainan Pertahanan Gigi 


