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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian  

Objek penelitian Game Pendidikan Agama ini adalah anak-anak 

Sekolah Dasar kelas 6A dan 6B Program Imersi  

Sedangkan untuk lokasi penelitiannya sendiri dilakukan di Sekolah 

Dasar Theresiana 02 karena merupakan salah satu sekolah Katolik yang 

menerapkan sistem Digital Class sebagai sistem pembelajarannya. 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satuan individu yang 

memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sebelum dapat ditarik sebuah kesimpulan. Sedangkan sampel 

adalah sebagian kecil dari sebuah populasi. Sampel hendaknya 

representative atau benar-benar dapat mewakili karakteristik keseluruhan 

populasi  

 Dalam penelitian ini, penulis memilih populasi dari anak berusia 

10 - 12 tahun dengan ruang sampel sebanyak 50 orang.  

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data 

untuk materi game Agama Katolik dilakukan dengan cara menanyakan 

materi secara jelas dan menyeluruh kepada Suster yang mengajar Agama 

Katolik untuk kelas 5 dan kelas 6 Imersi SD Theresiana 02 Semarang. 

 Untuk pengumpulan data dari siswa dilakukan pre tes dan post test 

dimana data pre test dibagikan sebelum anak–anak memainkan game. 

Sedangkan data post test dibagikan sesudah anak–anak memainkan game  

3.3.1 Sumber Data 

 Dalam penelitian tentang game Pembelajaran Agama Katolik ini 

menggunakan sumber data yaitu data primer yang merupakan data yang 
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diperoleh dari secara langsung melalui kuisoner. Dalam hal ini sumber 

data berasal dari hasil kuisoner sebelum dan sesudah memainkan game 

pembelajaran agama Katolik. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur / Kepustakaan 

 Studi kepustakaan adalah menghimpun informasi yang relevan 

dengan topik berdasarka penelitiannya. Sumber studi biasanya berasal dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan jurnal-jurnal baik tercetak 

maupun elektronik. 

 Sumber kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal maupun artikel 

yang berkaitan dengan Pelajaran Agama Katolik terutama mengenai 

Karunia dan Buah-Buah Roh Kudus mulai dari jenis-jenis dan contohnya 

di kehidupan sehari-hari dan orang-orang sekitar. 

2. Kuisoner / Angket 

Kuisoner atau angket adalah metode pengumpulan data dengan 

cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan yang tertulsi 

kepada responden untuk memperoleh informasi.  Penyebaran kuisoner 

dilakukan 2 tahap, yaitu sebelum memainkan game (pre-test) dan sesudah 

memainkan game sebanyak 4 kali (post test)  

3.4. Instrument Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam mengumpulkan data. 

Bentuk dari instrument penelitian bergantung dari data yang diperlukan 

dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini telah digunakan jurnal, 

laporan penelitian dan artikel tertulis maupun elektronik sebagai alat bantu 

dalam penyusunan konsep dasar game. Dalam mengukur pengetahuan 

responden mengenai game pelajaran agama Katolik ini angket digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar dampak game “A New Me” bagi siswa-

siswi SD Theresiana 02 sebagai media alternatif pembelajaran.  
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3.5. Metode Pengembangan Game 

 Berikut adalah flowchart dalam pengembangan game “A New Me” 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Pengembangan Game 

          Pengembangan game “A New Me” diawali dari pencarian data mengenai 

sekolah dasar Katolik yang menerapakan Digital Class sebagai pembelajaran lalu 

menemui guru pengampu pengajar agama Katolik di sekolah tersebut untuk 

menanyakan mengenai materi yang akan digunakan. Setelah mendapatkan materi 

yang akan digunakan dilanjutkan dengan penentuan gameplay yang akan 

digunakan dalam game. Setelah itu proses dilanjutkan ke perancangan alur game 

(game design) kedalam storyboard agar alur dapat dimengerti dengan jelas. Proses 

selanjutnya adalah pembuatan asset game yang akan digunakan seperti 

background games, UI, objek dan SFX (sound effect) yang akan digunakan 

didalam game nanti. Setelah pembuatan dan pencarian asset selesai dilanjutkan 

pembuatan game dengan muenggunakan game engine Construct 2 dan ketika 
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sudah selesai dilanjutkan pengujian untuk mencari dan membenarkan bug dan 

error. 
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3.6.  Kerangka Pikiran  

Berikut adalah kerangka pikiran dalam penelitian pembuatan game “A New 

Me”  

 

 

Gambar 3.2 Alur Kerangka Pikir 

 


