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BAB III METODE PENELITIAN 
 

3.1 Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah 40 pengunjung Hortimart Agro Center 

dengan kriteria subyek: 

1. Pengunjung dari Hortimart Agro Center. 

2. Pengunjung dari anak–anak sampai dewasa. 

3. Pengunjung yang menggunkan smartphone Android. 

4. Pengunjung yang membeli bibit/benih di Hortimart Agro Center. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Hortimart Agro Center yang berlokasi di Jalan 

Gatot Subroto No.55, Bawen, Kabupaten Semarang.  

 

3.3 Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data yaitu sumber 

data Primer dan Sekunder: 

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang berbentuk lisan, 

kata - kata, dan tindakan yang didapat secara langsung dari 

sumbernya [15]. 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini, peneliti juga memperoleh sumber data 

dari hasil wawancara dengan Direktur dan Karyawan 

hortimart. 

2. Sumber Data Sekunder adalah adalah sumber data yang diperoleh 

dari sumber yang tidak langsung [16]. 

a. Data dokumen 

Sumber data dari berbagai jurnal, buku, laporan penelitian 

yang mendukung penelitian.
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3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian menjadi penentu untuk menentukan teknik 

pengumpulan data dan langkah–langkah penelitian. Metode penelitian 

merupakan prosedur dan langkah–langkah dalam melakukan penelitian. 

Penelitian didahului dengan wawancara kepada direktur dan karyawan 

hortimart agro center untuk mendapatkan data yang dibutuhkan bagi 

perancangan game. Setelah game Dr.Plant selesai dirancang perlu 

dilakukannya uji kelayakan dengan cara menguji cobakan kepada para 

pengunjung sekaligus menyebarkan kuesioner kepada mereka. Hasil 

kuesioner diuji secara statistik untuk mendapatkan hasil kelayakan game 

Dr.Plant. 

 

3.4.1 Metode Pengembangan Game 

Metode yang digunakan dalam pembuatan game yang digambarkan 

dalam flowchat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Gambar 3.1 Flowchart Metode Pengembangan Game 
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Penjabaran Flowchart metode pengembangan game antara lain : 

1. Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dalam pembuatan game ini didapat dari 

hasil observasi dan wawancara kepada para pegawai Hortimart Agro 

Center. Observasi dan wawancara dilakukan guna mendapatkan data 

yang valid tentang pengetahuan tentang berbagai macam 

permasalahan tanaman buah yang ada di Hortimart Agro Center. 

Penelitian ini berdasarkan masalah yang ada di hortimart dengan 

sumber data pemilik dan karyawan hortimart agro center tanpa 

menggunakan pre-test. Data tersebut digunakan untuk merancang, 

membuat, dan mengevaluasi keefektifan game edukasi Dr.Plant 

sebagai solusi masalah dalam hortikultura (tanaman buah) kepada 

pengunjung Hortimart Agro Center. 

2. Rancangan Alur game 

Setelah mendapatkan hasil yang dibutuhkan dari analisis 

kebutuhan maka tahap selanjutnya adalah rancangan alur game. 

Rancangan alur game bertujuan untuk menentukan tujuan yang 

diharapkan oleh peneliti dan juga alur dari sebuah game yang akan di 

buat. Tujuan dari game Dr.Plant yaitu untuk memberikan edukasi 

tentang menanam dan memelihara tanaman buah yang meliputi dari 

penanaman, pemeliharan, pembibitan, pencegahan maupun 

pengobatan tanaman buah yang ada di Hortimart Agro Center. Game 

Dr.Plant mempunyai alur dari tahap awal saat menanam tanaman 

sampai pengembangannya yang akan dikemas dalam bentuk animasi 

yang menarik.  

3. Desain Game 

Tahap desain game merupakan tahap yang penting dalam proses 

pembuatan game. dikarenakan dalam desain game akan meliputi dari 

desain pengembangan karakter, background,dan fitur – fitur grafis 

yang lainya dalam game serta menyiapkan berbagai materi dan audio 

yang digunakan sebagai pendukung dalam game. dan Dr.Plant ini 

akan lebih menonjolkan dari segi grafis dan animasi untuk membuat 
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pengunjung jadi mudah dan tertarik akan game Dr.Plant. 

Pengembangan desain game ini menggunakan sebuah software olah 

gambar dan vector yaitu adobe illustrator dan adobe photoshop. 

4. Pembuatan Game 

Tahap pembuatan game merupakan tahap dimana proses 

pembuatan game dengan memanfaat kan contruct 2 sebagai game 

engine dengan dukungan desain game yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya. 

5. Testing Game dan Perbaikan Game 

Setelah game Dr.Plant selesai dibuat maka tahap selanjutnya 

adalah testing game.Testing game merupakan tahap dimana game 

akan di uji untuk mencari bug atau error dalam game ini. Apabila 

ditemukanya bug atau error dalam game maka akan dilakukan 

perbaikan game. tahap ini akan diulang terus menerus untuk 

meminimalisir bug bahkan sampai tidak adanya bug dalam game. 
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3.4.2 Metode Pengujian Game 

Metode yang digunakan dalam pengujian game yang digambarkan 

dalam flowchat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Metode Pengujian Game 

Penjabaran Flowchart metode pengujian game antara lain : 

1. Rancangan Kuesioner 

Setelah kesiapan game Dr.Plant dibutuhkan perancangan dan 

pembuatan kuesioner yang berupa kuesioner post-test untuk menguji 

coba game kepada para responden.  

2. Membagikan Kuesioner 

Setelah kuesioner selesai pembuatan maka kuesioner siap 

dibagikan ke pengunjung hortimart dengan target 40 pengunjung 

dengan menggunakan game Dr.Plant. 

3. Mengolah Data Kuesioner  

Rancangan Kuesioner 

Membagikan kuesioner 

Start 

Mengolah data hasil kuesioner 

Menguji dengan SPSS 

Hasil uji kelayakan Game 

End 

Layak 

Ya 

Tidak 
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Hasil data dari kuesioner diolah menggunakan progam microsoft 

excel dengan pembagian berdasarkan kategori umur, jenis kelamin, 

berapa kali kunjungan, kegunaan, kemudahan, kesenangan, 

ketertarikan. 

4. Menguji dengan SPSS 

Setelah data kuesioner diolah makan tahap selanjutnya pengujian 

dengan progam IBM SPSS Statistics 22. Pengujian dengan SPSS ada 3 

proses yaitu validitas variabel kuesioner, analisa reabilitas variabel 

Kuisoner, dan uji korelasi. 

5. Hasil Kelayakan Game 

Setelah melakukan pengujian dengan SPSS maka dapat 

disimpulkan apakah game Dr.plant layak atau tidaknya. 
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3.5 Kerangka Pikiran 

Dalam Game Dr.Plant ini memiliki kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

Gambar 3.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Penjabaran kerangka pikiran sebagai berikut : 

1. Sebelum menentukan sebuah kasus maka terlebih dahulu tentukan 

masalah – masalah yang menjadi penghalang pada game Dr.Plant. 

terdapat 2 permasalahan dasar yaitu, Para pengunjung atau pembeli di 

Hortimart agro Center kurang mengetahui penanaman serta pemeliharaan 

tanaman buah yang baik dan Media pembelajaran menggunakan 

pemanfaatan game masih jarang digunakan. 
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2. Selanjutnya tentukan peluang yang mungkin ada dalam kasus ini. 

Terdapat dua peluang yang dapat menjawab kedua masalah sebelumnya. 

Peluang yang pertama yaitu sudah banyaknya game engine untuk 

membuat game dan dengan fitur yang canggih untuk memudahkan 

pengembang game dalam membuat game sehingga dapat memudahkan 

membuat game Dr.Plant. dan peluang yang kedua yaitu banyak orang 

yang menggunakan smartphone dan suka bermain game. Dengan kedua 

peluang yang ada dapat memudahkan dalam perancangan dan pembuatan 

game Dr.Plant. 

3. Selanjutnya tentukan pemecahan permasalahannya. Dalam kasus ini 

pemecahan permasalahannya yaitu merancang Media pembelajaran 

tentang solusi masalah pada tanaman buah dengan menggunakan media 

game yang menarik dan efektif untuk menyampaikan tujuan yang 

diharapkan peneliti. 

4. Selanjutnya pengembangan game yang meliputi dari pengumpulan data – 

data, konsep game, desain game, pembuatan game, testing game dan 

perbaikan. Saat pengumpulan data – data perlu dilihat genre game yang 

sedang populer dimasyarakat dan juga sangat mudah untuk dimainkan. 

Selanjutnya dengan membuat konsep game yang dapat menyampaikan 

tujuan yang diharapkan oleh peneliti dan juga alur dari sebuah game yang 

akan di buat dalam bentuk animasi yang menarik. Selanjutnya desain 

game akan meliputi dari desain pengembangan karakter, background,dan 

fitur – fitur grafis yang lainya yang akan dibuat menarik dengan 

menonjolkan dari segi grafis dan animasi untuk membuat pengunjung jadi 

ingin memainkannya serta dengan pemilihan warna, bentuk yang tepat 

dan seimbang. Selanjutnya pembuatan game dimana proses pembuatan 

game dengan memanfaat kan game engine dengan dukungan desain game 

yang telah dipersiapkan. Setelah game selesai dibuat maka game akan di 

uji untuk mencari bug atau error dalam game ini. Apabila ditemukanya 

bug atau error dalam game maka akan dilakukan perbaikan game. tahap 
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ini akan diulang terus menerus untuk meminimalisir bug bahkan sampai 

tidak adanya bug dalam game. 

5. Jika semua tahap dalam pengembangan game selesai, maka game 

Dr.Plant siap dipublikasikan di playstore dan dengan dukungan promosi 

secara langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial agar 

masyarakat tahu akan game Dr.Plant. 

 

 

 


	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	BAB 1 PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang

	BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Konsep Game Arcade dan Game Simulasi
	3.1 Subyek Penelitian

	BAB IV PEMBAHASAN
	4.1  Perancangan Game
	4.2  Konsep, Gameplay dan Alur Game
	4.2.1 Konsep Game
	4.2.2 Gameplay dan Alur Game

	4.3  Desain Aset Game
	4.3.1 Desain Karakter
	4.3.2 Desain Background
	4.3.3 Desain GUI

	4.4  Pembuatan dan Pemrograman  Game


