BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian
Objek penelitian adalah salah satu sumber atau sasaran dari sebuah
penelitian. Objek penelitian yang diambil peneliti pada metode kualitatif dan
kuantitatif ini adalah anak usia 12 tahun setara dengan anak kelas IV SD
(Sekolah Dasar)karena pada jenjang kelas tersebut pembelajaran tentang
merawat diajarkan di sekolah melalui buku Kepedulian Pada Diri dan
Lingkungan (KPDL).

3.2 Populasi dan Sampel
Populasi yang di ambil dalam penelitian ini adalah pada anak SD
Negeri 04 Srondol Wetan Semarang dan SDi Fitra Bhakti Semarang. Untuk
sampel yang digunakan pada penilitian ini anak kelas IV SD dengan usia 12
tahun dengan jumlah 40 responden untuk pengisian kuesioner Pre-Test dan
Post-Test.

3.3 Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode ini
mencakup penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, penentuan
populasi dan sampel, dan teknik analisa data.
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3.3.1. Sumber Data
1.Data Primer
Data primer yaitu data yang didapat peneliti langsung dari
lapangan atau tempat penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari
pembagian atau penyebaran pertanyaan (kuesioner) kepada 40
responden dan wawancara beberapa guru sekolah dasar (SD).
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang didapat dari bacaan dan berbagai
macam sumber yang terdiri dari buku harian, note, sampai dokumendokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder yang
digunakan berupa buku pembelajaran kurikulum lama yang digunakan
kembali untuk materi saat ini, dan jurnal-jurnal untuk mendukung
penelitian[11].

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam metode penelitian terdapat beberapa tahapan yaitu :
1. Studi Literatur
Studi literatur yaitu metode yang diperoleh peneliti dengan
mempelajari dan mengutip dari berbagai sumber referensi. Dalam
penelitian ini pengumpulan data di peroleh dari jurnal pada google
scholar sebagai pelengkap bagian game The Hero School
2. Wawancara
Wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara
dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang
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diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan
minimum bias dan maksimum efisiensi[14].
3. Kuesioner/Angket
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberi
pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Sehingga kuesioner 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 The Hero School dapat diterima oleh
responden atau tidak.

3.5 Metode Pengembangan Game
Metode pengembangan game The Hero School dalam gambar 3.1 di
bawah dimulai dengan menentukan konsep game berdasarkan hasil dari
kuesioner Pre-Test dalam pembuatan game. Kemudian setelah penentuan alur
game selesai dilanjutkan dengan proses perancangan konsep game atau desain
game menggunakan Adobe Ilustrator. Proses selanjutnya setelah perancangan
game adalah pembuatan game dengan memprogram menggunakan aplikasi
Construct 2. Setelah Game selesai dibuat kemudian dilanjutkan dengan proses
testing game untuk mengetahui game layak digunakan tanpa ada bug. Lalu uji
game kepada responden untuk mengetahui apakah sudah sesuai tujuan
dirancangnya game. Tahap akhir dengan mempublish game agar bukan hanya
responden yang dapat menggunakan.
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Gambar 3.1 Metode Pengembangan Game

Metode pengembangan bertujuan untuk mengembangkan, menguji dan
menghasilkan suatu produk yang sedang diteliti berdasarkan sistematis yang
ada. Metode pengembangan yang digunakan ada beberapa tahapan yaitu :
3.5.1 Rancangan Penelitian
Permasalahan

:

Kurangnya

kesadaran

dan

pemahaman

masyarakat tentang cara merawat fasilitas menjadi faktor utama
rusaknya fasilitas. Memberi pemahaman sejak duduk

di bangku

sekolah dasar menjadi sasaran dalam penulisan ini dengan dimulai
merawat fasilitas di sekolah. Dengan pembuatan game bernama The
Hero School menjadikan media pembelajaran untuk anak usia 12 tahun
atau setara dengan kelas VI SD merawat fasilitas.
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3.5.2 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian digunakan sebagai alat ukur dalam sebuah
penelitian[15]. Pada tahap kedua ini untuk metode kualitatif dan
kuantitatif menggunakan kuesioner dan wawancara beberapa guru.
Kuesioner yang dipilih bersifat tertutup yaitu jawaban berupa pilihan
dari peneliti sehingga responden hanya perlu memilih jawaban yang
sudah tersedia.
3.5.3 Pengumpulan Data
Mengumpulkan data dari lapangan dapat dilakukan setelah
intrumen penelitian telah selesai. Pengumpulan data diperoleh dari hasil
kuesioner 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 minimal 30 responden.
3.5.4 Pengolahan Data
Analisa

dan

pengolahan

data

dapat

dilakukan

ketika

pengumpulan data telah selesai. Jika telah selesai selanjutnya akan
dilakukan perancangan game. Data yang di dapat akan mempengaruhi
perancangan game atau produk yang akan dibuat.

3.6 Kerangka Pikir
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Kerangka pikir penelitian seperti yang terlihat pada gambar 3.2 berfungsi
sebagai gambaran dari suatu penelitian yang dilakukan. Diimulai dari mencari
permasalahan saat ini. Pendekatan dilakukan melalui game dengan fakta-fakta
yang diperoleh dari sumber data hasil kuesioner, wawancara dan beberapa
literatur. Setelah perancangan game maka dilakukan uji coba pada responden
untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil uji dihitung
untuk mendapatkan data keberhasilan penelitian.

Gambar 3.2 Kerangka Pikir

3.7 Desain Game
The Hero School merupakan game pembelajaran merawat
fasilitas sekolah berbasis android. Materi ini didapat murid sekolah
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dasar dalam pembelajaran kepedulian diri dan lingkungan (KPDL)
khususnya di Kota Semarang. Game ini dibuat bertujuan untuk
memudahkan dan menambah pemahaman anaktentang cara merawat
fasilitassekolah yang menarik, agar game lebih edukatif. Dalam game
terdapat lima level yang mewakili tiap ruang yang ada di sekolah pada
umumnya. Dan terdapat komik sebagai petunjuk atau pembelajaran
untuk para pemain.Dalam komik berisi panduanapa yang harus
dilakukan ditahap selanjutnya. Dalam game tiap level memiliki
tantangan yaitu hanya dengan waktu 60 detik untuk menyelesaikannya.
1. Kelas
Level utama pada game ini pemain harus melakukan tindakan
merawat fasilitas yang ada di ruang kelas. Di level ini
memperlihatkan keadaan di ruang kelas, sehingga secara tidak
langsung anak mendapat media yang konkrit untuk pembelajaran
merawat fasilitas sekolah saat berada di kelas begitu juga di levellevel selanjutnya. Seperti ruang kelas pada umumnya, ada meja,
kursi, alat peraga, lemari, dan papan tulis. Pemain akan mendapat
Reward berupa bintang jika merawat fasilitas sekolah di kelas
dengan baik sehingga dapat menyelesaikan game dan dapat
melanjutkan ke level selanjutnya.
2. Perpustakaan
Level kedua pada game ini pemain harus melakukan tindakan
merawat fasilitas yang ada di perpustakaan. Seperti perpustakaan
pada umumnya, ada meja, kursi, buku-buku, alat peraga, dan lemari.
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Seperti pada ruang kelas, di perpustakaan pemain akan mendapat
Reward

berupa

bintang jika

merawat

fasilitas

sekolah

di

perpustakaan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan game dan
dapat melanjutkan ke level selanjutnya.
3. Kantin
Level ketiga pada game ini pemain harus melakukan tindakan
merawat fasilitas yang ada di kantin. Seperti kantin pada umumnya,
ada meja, kursi, berbagai macam makanan, tempat cuci tangan, dan
tempat sampah. Sama hal dengan sebelumnya, pemain akan
mendapat Reward berupa bintang jika merawat fasilitas sekolah di
kantin dengan baik sehingga dapat menyelesaikan game dan dapat
melanjutkan ke level selanjutnya.
4. Ruang UKS
Level keempat pada game ini pemain harus melakukan
tindakan merawat fasilitas yang ada di ruang UKS (Unit Kesehatan
Sekolah). Seperti ruang UKS pada umumnya, ada meja, kursi,
tempat tidur, alat kesehatan, dan obat-obatan. Pemain akan mendapat
Reward berupa bintang jika merawat fasilitas sekolah di ruang UKS
dengan baik sehingga dapat menyelesaikan game dan dapat
melanjutkan ke level selanjutnya.
5. Taman Bermain
Level terakhir pada game ini pemain harus melakukan
tindakan merawat fasilitas yang ada di taman bermain. Seperti taman
bermain pada umumnya, ada ayunan, perosotan, alat permainan
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lainnya, dan tempat sampah. Di taman bermain menjadi tahap
terakhir dalam game The Hero School. Jika pada tahap ini dapat
menyelesaikan dengan baik maka pemain telah menyelesaikan
permainan.

Gambar 3.3 Storyboard Game

3.7.1 Analisa Elemen Game
1. Goal
Dalam game The Hero School perancang menetapkan goals
antara lain : pemain berusaha untuk menyelesaikan misi merawat
fasilitas selama berada di sekolah hingga mendapat 3 bintang dengan
menyelesaikan permainan tepat waktu dan mengetahui cara
merawat.
2. Challenge
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Perancang game memberikan tantangan pada game The Hero
School agar game tidak membosankan dan lebih menantang saat
dimainkan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain :
a. Tiap level diberi 60 detik dan akan terus berjalan selama
bermain.
b. Semakin level naik, objek akan semakin banyak
3. Choice
Pilihan merupakan salah satu elemen yang ada dalam game
The Hero School. Pilihan tersebut ada pada karakter game yaitu
karakter anak SD perempuan dan laki-laki sehingga pemain dapat
bermain sesuai karakter yang mereka sukai. Dan pilihan dalam
permainan yaitu objek diletakkan di tempat yang benar dan tidak.
Saat objek diletakkan di tempat yang benar pemain mendapat poin.
Jika tidak, maka waktu akan berkurang dan tidak mendapat poin.
4. Change
Game The Hero School memiliki perubahan tiap levelnya.
Perubahan tersebut antara lain :
a. Objek semakin beragam
b. Objek semakin banyak
c. Latar tempat yang berbeda-beda
5. Chance
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Pada

dasarnya

game

memiliki

kesempatan

dalam

permainannya. Perancang game memberikan kesempatan tiap
permainannya berupa restart saat pemain tidak dapat menyelesaikan
game tersebut.
3.7.2 Desain Asset Game dan GUI
Desain asset game merupakan salah satu komponen terpenting
dalam perancangan game. Desain game sangat penting karena hal
tersebut mempengaruhi minat anak dalam memainkan game The Hero
School. Desain asset pada game The Hero School dibuat tidak jauh beda
dengan kenyataannya, agar anak masih mengenali atau mengetahui
objek dalam game.
Pembuatan desain asset game The Hero School ini menggunakan
software pendukung Adobe Illustrator CS5 dan Adobe Photoshop CS5.
Setelah proses desain asset game telah selesai, gambar desain perlu
diexport ke format PNG agar dapat digunakan pada Construct 2.
Tabel 3.1 Desain GUI dan fungsinya

Tombol Start pada tampilan awal game The
Hero School.

Tombol Musik untuk mengaktifkan dan
menonaktifkan musik

Hasil reward yang didapat setelah bermain.
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Tombol Kredit akan mengarahkan pemain ke
bagian logo pendukung aplikasi game.
Tombol yang berfungsi untuk kembali ke Menu
Utama.
Pencapaian score yang pemain dapatkan saat
merawat fasilitas sekolah di game.
Tombol untuk mengulangi permainankarena
pemain tidak menyelesaikan game.

Tombol ini berfungsi untuk melanjutkan
permainan ke level selanjutnya

Tombol Close untuk intruksi menutup bagian
tertentu pada game.

3.7.3 Desain Karakter
Pemilihan desain karakter anak SD (Sekolah Dasar) untuk game
The Hero School ini mewakili kedudukan pemain atau sasaran
pengguna game tersebut. Agar anak mendapatkan media yang konkrit
sehingga mengena pada memori otak anak. Dengan adanya pilihan
gender pada karakter ini, anak akan memilih sesuai dengan gender
mereka sehingga merasa memerankan langsung. Warna yang dipilih
dalam desain karakter disesuaikan dengan karakter anak-anak SD pada
umumnya. Lengkap dengan seragam putih merah, tas sekolah, atau
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aksesoris-aksesoris lain yang sesuai dengan anak SD dan dapat menarik
anak-anak dalam memainkan game The Hero School.

Gambar 3.4 Desain karakter

3.7.4 Desain Pop Up
Ada beberapa jendela Pop up yang ada dalam game. Pop up pilih
karakter akan munculsaat memasuki pemilihan karakter, Pop up
panduan saat memasuki halaman menu pada game, Pop up hasil bintang
yang didapat pemain yang ketika permainan selesai dimainkan dan
ketika pemain tidak bisa menyelesaikan permainan karena waktu pada
game telah habis.
Seperti terlihat pada gambar 3.5 yang ditunjukan di bawah,
terdapat beberapa desain jendela pop up panduan, karakter, dan nilai
bintang yang nantinya akan dilihat saat pemain memainkan game The
Hero School.
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Gambar 3.5 Jendela Pop Up Game The Hero School

3.7.5 Desain Komik
Game The Hero School memiliki alur cerita yang didesain menarik
untuk anak. Dengan cerita gambar seperti komik, anak menjadi tertarik
untuk memainkannya. Komik dalam game dibuat bersambung dari level
pertama hingga akhir permainan. Dengan begitu anak mengerti maksud
dan tujuan dalam game The Hero School.
Seperti terlihat pada gambar 3.6 yang ditunjukan di bawah,
terdapat beberapa desain komik. Pemain nantinya akan melihat komikkomik tersebut saat memainkan game The Hero Schooldari level 1-5.
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Gambar 3.6 Cerita Komik dalam Game The Hero School

3.7.6 Desain Asset
Asset pada game didesain khusus untuk menarik anak agar senang
dalam memainkan game The Hero School. Seperti pada gambar 3.7 di
bawah ialah asset-asset sampah yang ada pada game. Gambar-gambar
tersebut menjadi objek dalam game. Asset sampah tersebut yang
nantinya harus dimasukkan ke dalam tempat sampah sehingga pemain
mendapat reward bintang.
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Gambar 3.7 Asset Sampah Pada Game The Hero School

Selain itu terdapat asset barang-barang yang biasanya kita temukan
di sekolah yang nantinya terletak tidak pada tempatnya. Seperti pada
gambar 3.8 di bawah ialah asset-asset barang yang ada pada game.
Gambar-gambar tersebut juga menjadi objek dalam game. Asset barang
tersebut yang nantinya harus diletakkan ke tempat semula sehingga
pemain mendapat reward bintang.
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Gambar 3.8 Asset Barang Pada Game The Hero School

Serta terdapat asset kotoran atausesuatu barang yang kotorseperti
gambar 3.9. Gambar-gambar tersebut juga menjadi bagian dari objek
dalam game. Dimana pemain diharuskan membersihkan asset kotoran
atau barang yang kotor tersebut sesuai petunjuk yang ada, sehingga
pemain mendapat reward bintang.
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Gambar 3.9 Asset Kotoran Pada Game The Hero School

3.7.7 Desain Level
1. Level 1
Gambar 3.10 menunjukkan tampilan level 1 yaitu keadaan di
kelas. Dengan menyesuaikan asset-asset game yang biasanya terdapat
di kelas antara lain ada papan tulis, kursi dan meja guru, kursi dan meja
murid, tempat sampah, sampah kertas, sampah makanan dan minuman,
alat peraga, dan lemari atau rak. Hal ini bertujuan agar pemain
mendapat media yang konkrit dalam pembelajaran merawat fasilitas.
Pemain akan mendapat poin tiap objek yang berhasil dirawat. Dalam
waktu 60 detik pemain harus menyelesaikannya agar dapat bintang
tertinggi yaitu 3 bintang, begitu juga pada level-level berikutnya.
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Gambar 3.10 Game Play Level 1

2. Level 2
Gambar 3.11 menunjukkan tampilan level 2 yaitu keadaan di
perpustakaan. Pada level ini pemain diharuskan merawat fasilitas
sekolah yang ada di perpustakaan. Dengan menyesuaikan asset-asset
game yang biasanya terdapat di perpustakaan antara lain ada kursi,
meja, buku-buku bacaan, vas bunga, tempat sampah, sampah kertas,
sampah minuman, alat peraga, dan lemari atau rak. Dalam level ini
perancang

menambahkan

alat

kebersihan

berupa

busa

untuk

membersihkan noda dimana noda tersebut juga menjadi objek merawat.

Gambar 3.11 Game Play Level 2
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3. Level 3
Pada level ini pemain diharuskan merawat fasilitas sekolah yang
ada di kantin. Dengan menyesuaikan asset-asset game yang biasanya
terdapat di kantin antara lain ada piring, kursi dan meja makan, hiasan
dinding, gelas plastik, sampah makanan, noda makanan dan minuman
seperti ditunjukkan gambar 3.12 di bawah. Pemain harus menempatkan
sampah pada tempat sampah, menempatkan piring dan mangkok di
wastafel, membersihkan noda dengan busa, dan meletakkan barang
pada tempatnya.

Gambar 3.12 Game Play Level 3

4. Level 4
Berikutnya pada level ini pemain diharuskan merawat fasilitas
sekolah yang ada di ruang UKS seperti ditunjukkan gambar 3.13 di
atas. Dengan menyesuaikan asset-asset game yang ada di ruang UKS
pada umumnya. Objek yang digunakan antara lain ada meja, kursi,
tempat tidur, obat-obatan, alat kesehatan, lemari dan tempat sampah.
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Gambar 3.13 Game Play Level 4

5. Level 5
Level yang terakhir ini pemain diharuskan merawat fasilitas
sekolah yang ada di taman bermain seperti yang terlihat pada gambar
3.14. Dengan menyesuaikan asset-asset game yang biasanya terdapat di
taman bermain antara lain ada wahana bermain, tempat sampah,
dedaunan, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar pemain mendapat media
yang konkrit dalam pembelajaran merawat fasilitas. Pemain akan
mendapat poin tiap objek yang berhasil dirawat. Sama seperti levellevel sebelumnya.

Gambar 3.14 Game Play Level 5

