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BAB 3 METODE PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam proses pengerjaan skripsi ini 

adalah yang pertama melakukan studi literatur terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan perancangan dan pembuatan game. Setelah game selesai dibuat, 

kemudian melakukan pengujian game kepada responden. Setelah mendapatkan hasil 

pengujian game dari responden, dilanjutkan dengan pembuatan laporan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir Metodologi Penelitian 
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3.2 Sumber Data 

3.2.1 Sumber Data Primer 

Untuk pengambilan sumber data primer dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner yang dibagikan kepada para pengguna setelah memainkan game ini. 

3.2.2 Sumber Data Sekunder 

Untuk pengambilan sumber data sekunder dilakukan dengan menggunakan 

jurnal, artikel, dan thesis mengenai computational thinking. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan 

pengumpulan data kualitatif berupa kuesioner. Sedangkan untuk teknik sampling 

dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik Simple Random 

Sampling dan Purposive Sampling, karena sampel akan diambil secara acak dan 

sebelum melakukan tahap wawancara, orang yang akan diwawancarai sebelumnya 

telah memainkan game terlebih dahulu..  

3.4 Pengujian Game 

Metode yang dilakukan untuk penyebaran kuesioner kepada 30 responden anak-anak 

Sekolah Dasar dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 di Semarang dan analisa statistik 

data hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden menggunakan aplikasi IBM 

SPSS Statistic 23. 
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3.5 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Result 

Game ini diharapkan bisa melatih pola berpikir anak-anak SD secara dini, supaya runtut, 

logis dan sistematis 

 

Gambar 3.2 Kerangka Pikiran Penelitian 

 

Masalah 

Bagaimana perancangan game untuk anak SD dapat memahami konsep 

computational thinking dengan mudah? 

Bagaimana mengimplementasikan konsep computational thinking pada 

game? 

 

Bagaimana dampak positif yang dapat dirasakan anak SD setelah 

memahami konsep computational thinking? 

Penanganan 

Membuat Game yang 

mempunyai konsep 

computional thinking. 

Peluang 

Melatih anak-anak SD untuk bisa berpikiran logis, 

sistematis lewat game yang berbasis computional 

thinking 

Game Development 

Construct 2 Photoshop Illustrator 

Game Implementation 

Anak-anak SD Uji Game 


