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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

 Di dalam penelitian untuk game“Menari” ini objek penelitian di bagi 

menjadi 2 kelompok yaitu siswa-siswi SMPswasta dan negeri di Semarang 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Dari banyaknya siswa-siswi SMP di Semarang, maka akan diambil sampel 

dengan minimal 20 orang untuk tiap kelompok. 

3.3 Sumber Data 

Data merupakan sumber informasi yang di dapatkan dari hasil penelitian. 

Dari data kemudian di olah lagi sehingga menghasilkan informasi baru yang dapat 

dimanfaatkan bagi pembacanya. Penelitian ini menggunakan 2 sumber data. 

Berikut penjelasannya. 

1. Data primer, data ini didapatkan langsung dari responden, yaitu dengan 

menggunakan kuesioner sebagai preliminary study yang dibagikan ke sampel 

yangsudah ditentukan dan wawancara dengan narasumber yaitu pengajar tari 

Semarang. 

2. Data sekunder, data ini didapatkan dari data yang sudah tersedia 

sebelumnya. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Data 

ini diperoleh dari jurnal, media massa dan tessis. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan pada penelitan ini adalah sebagai berikut. 

1. Angket atau Kuesioner 

Angket atau Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang ditujukan 

kepada responden. Kuisioner dilakukan dengan memberikan lembar 

pertanyaan kepada responden yang sudah mencoba atau mengamati game  

“Menari”. 

2. Studi Kepustakaan 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mencari informasi dari sumber tertulis, contohnya buku, tesis, 

jurnal, berita, dan sumber tertulis elektronik maupun cetak lainnya. 

 3. Observasi 

 Observasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui 

pengamatan game sejenis yang sudah ada. 

3.5 Metode Pengembangan Game 

Proses untuk mengembangkan dilakukan pertama dengan observasi 

perkembangangame dan permasalahan di masyarakat, setelah itu mengumpulkan 

studi pustaka yang didapatkan dari jurnal, buku, makalah dan sumber lainnya 

yang dapat mendukung penelitian gameini. 
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Setelah itu dilakukan pembuatan asset animasi tarian menggunakan 

Blender 3D, asset tarian dikonfirmasi kepada seorang narasumber pengajar tarian 

dari Universitas Negeri Semarang bernama Alvia Nur Vida. Setelah itu dirancang 

pembuatan gameplay dibantu dengan Unity Engine, UI dibuat dengan aplikasi 

Inkscape dan suara menggunakan suara gratis yang bisa di unduh di internet 

secara resmi dan gratis. 

Begitu game selesai dibuat dan menghasilkan prototype, selanjutnya 

dilakukan testing untuk menyempurnakan game, setelah game sudah tidak 

memmbutuhkan perbaikan, maka game sudah siap untuk dijadikan objek 

penelitian. Di bawah adalah kerangka penelitan yang sudah dirancang. 

 

Gambar 3. 1 Kerangka Pengembangan Game 
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3.6 Kerangka Pikiran 

Gambar dibawah ini adalah kerangka pikiran yang digunakan sesuai 

dengan teori dan argumen. 

 

Gambar 3. 2 Kerangka Pikiran 

 

  




