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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

populasi pemain game android dan sample yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah minimal 30 orang, termasuk didalamnya para pecinta ikan Koi yang 

gemar bermain game android. 

3.2. Metode Penelitian 

Berdasarkan permasalahaan dalam penelitian, metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian kali ini adalah metode penelitian kuantatif 

dengan kuisioner serta metode penelitian kualitatif berupa wawancara.  

Metode penelitian kuantitatif adalah metode pengumpulan data yang 

bersifat statistik, memusatkan perhatiannya pada gejala yang mempunyai 

karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia, yang dinamakan variabel 

[14]. 

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak 

didapatkan melalui prosedur hitungan maupun statistik. Metode 

pengumpulan data yang sering digunakan adalah dengan cara observasi dan 

wawancara [15]. 

3.3. Metode Pengembangan Game 

Berdasarkan beberapa data yang diperoleh, maka game dapat dirancang 

sesuai kebutuhan penelitian. Perancangan serta pembuatan game pada 

penelitian ini digunakan menggunakan software Construct 2. 
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Pengembangan game dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain 

menentukan genre game, melakukan perancangan gameplay dan design, 

melakukan pembuatan game, pengujian game, serta melakukan revisi atau 

perbaikan game.  

Metode pengembangan aplikasi yang akan digunakan adalah metode 

pengembangan Agile, yang berarti cepat, tanggap, dan bebas bergerak 

terhadap perubahan dan perkembangan software yang ada. Agile Software 

Development memungkinkan model proses yang cocok terhadap perubahan 

kebutuhan sehingga perubahan akan dapat ditanggapi secara cepat. Konsep 

Agile diterapkan pertama kali oleh Kent Beck dan 16 orang rekan dalam 

timnya dengan menyatakan bahwa Agile Software Development adalah cara 

membangun software dengan melakukannya dan membantu orang lain 

membangunnya sekaligus [16]. 

3.4. Sampling 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel atau proses pemilihan 

individu-individu yang akan dijadikan sebagai sampel yang akan 

berpartisipasi di dalam penelitian tersebut. 

Jenis sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Non 

random sampling dimana pengumpulan data tidak memberi peluang yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Metode ini digunakan karena tidak setiap anggota populasi pecinta Koi dapat 

dimintai pendapat atau data, dengan beberapa alasan, sehingga peluang yang 

dimiliki sampel berbeda. 
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Metode non random sampling yang akan digunakan adalah Purposive 

sampling dimana sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria 

khusus terhadap sampel, yaitu para penggemar Koi serta penggemar game. 

Teknik ini juga digunakan karena hanya ada sedikit orang yang memenuhi 

kriteria yang sedang diteliti. 

Metode Sampling jenuh juga digunakan karena jumlah anggota 

populasi cenderung sedikit, sehingga seluruh anggota populasi digunakan 

sebagai sampel [17].


