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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sumber Data 

Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian : 

a. Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari 

post test yang diberikan kepada 30 responden siswa pada beberapa 

SMP yang terletak di Kota Semarang. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh 

dengan mencari informasi dari beberapa jurnal, artikel dan buku 

mengenai proses sistem pencernaan pada manusia serta penggunaan 

game sebagai media pembelajaran. Selain itu juga dengan mengamati 

dan mencoba beberapa game dan media pembelajaran sistem 

pencernaan manusia. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Kuisioner Post Test 

Kuisioner post test dibagikan kepada 30 responden yang merupakan 

siswa SMP di Kota Semarang. Pembagian kuisioner dilakukan setelah 

responden mencoba game sistem pencernaan manusia berbasis 

Kinect. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan seputar pendapat mengenai pembelajaran IPA dan game, 
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serta pendapat responden mengenai game sistem pencernaan manusia 

berbasis Kinect yang telah di uji coba. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan pencarian referensi yang dapat 

menunjang penelitian game sistem pencernaan berbasis Kinect. 

Sumber referensi tersebut diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel, 

serta media lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3.3 Metode Pengembangan Game  

Pengembangan game dilakukan dengan mengumpulkan data dari 

jurnal, artikel, dan buku mengenai sistem pencernaan pada manusia dan 

penggunaan game sebagai media pembelajaran. Setelah itu dilanjutkan 

dengan mengamati dan mencoba game maupun media pembelajaran 

interaktif yang membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. 

Kemudian perancangan game dilakukan dengan mengimplementasikan 

materi sistem pencernaan manusia dalam tiap organ menjadi beberapa 

stage. Dan memberikan tiap stage tantangan yang sesuai dengan proses 

pencernaan pada organ tersebut. Pada implementasi materi tersebut 

diperoleh bahwa game ini akan terbagi dalam 6 stage. 

 Selanjutnya dilakukan pembuatan prototype game menggunakan 

Unity dengan bahasa pemrograman C#, pada tahapan awal dilakukan 

pembuatan simulasi gameplay yang masih menggunakan tombol pada 

keyboard dan mouse, belum menggunakan sensor gerak Kinect. Setelah 

sistem dasar dari prototype game tersebut bekerja, kemudian dilakukan 

implementasi dengan menggunakan sensor Kinect. Pada proses 
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implementasi tersebut, setelah gameplay telah selesai, dilakukan uji coba 

untuk mengetahui bug atau error yang terdapat pada game. Setelah bug atau 

error diperbaiki, game dapat digunakan untuk penelitian. Diagram alur 

untuk proses pengembangan game dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Flowchart Pengembangan Game 

3.4 Kerangka Pikiran 

Permasalahan yang ada adalah belum mengetahui implementasi 

proses sistem pencernaan manusia pada game, belum mengetahui 

implementasi pengetahuan terkait sistem pencernaan manusia pada game 

berbasis kinect, dan belum mengetahui faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi calon pemain game untuk memainkan game ini. Sehingga 
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pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan game sebagai 

media pembelajaran sistem pencernaan manusia berbasis Kinect 

Selanjutnya dilakukan pengembangan game dengan menggunakan bahasa 

pemrograman C# pada game engine Unity dan pemakaian sensor gerak 

menggunakan Kinect. Selanjutnya dilakukan implementasi game dengan 

melakukan uji coba dan membagikan kuesioner post test kepada 30 siswa 

SMP di kota Semarang. Akhirnya diperoleh hasil bahwa game 

pembelajaran sistem pencernaan manusia dapat membantu siswa lebih 

antusias dalam belajar dan mudah memahami materi sistem pencernaan 

manusia. Kerangka pikiran yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.2 

berikut:  

 

Gambar 3.2 Kerangka Pikiran 


