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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan Waktu Penelitian Tempat Penelitian dilakukan di SD Batur Sari 5 Demak 

Jawa Tengah dan waktu penelitian dilakukan pada bulan September- November 2017. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpukan data yang akan digunakan untuk 

proses melakukan sebuah penilitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulis 

adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengisi kuisioner sehingga dapat 

mengambil data- data yang dibutuhkan secara lisan atau tertulis. [11] 

 

Gambar 3.1 Flowchat Metode Penitian 
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3.3 Sumber Data 

  Dalam penelitian Guesspic menggunakan Sumber Data Premier dan Sekunder: 

1. Sumber data dengan data Primer agar sumber data diperoleh dari responden secara 

langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil dari 

kuisoner dan pengamatan kepada respon sebelum dan setelah memainkan game. 

2. Sumber data dengan data Sekunder agar sumber data yang diperoleh merupakan data 

konkrit yang berasal dari buku, jurnal yang telah ada yang menjelaskan tentang 

pentingnya pengetahuan mengenal gambar dan mewarnai. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur/Kepustakaan 

Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dan informasi yang kongkrit, 

yang berasal dari buku ilmiah, jurnal, laporan penelitian dan sumber tertulis yang 

tercetak ataupun elektronik. 

2. Kuesioner/Angket 

Kuesioner atau angket adalah mencari informasi untuk melakukan 

pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden. 

Penyebaran angket pada penelitian ini dilakukan sebelum pembuatan game dan 

sesudah pembuatan game untuk mencari informasi dalam pembuatan game dan 

dampak dari game yang telah dimainkan. 

 

3.5 Metode Pengembangan game  

 

“GAME GUESSPIC SEBAGAI MEDIA GAME EDUKASI MENGENAL BENDA 

HIDUP DAN BENDA MATI BAGI ANAK 

Dalam pengembangan game “GAME GUESSPIC SEBAGAI MEDIA GAME     EDUKASI 

MENGENAL BENDA HIDUP DAN BENDA MATI BAGI ANAK” menggunakan game 

engineUnity 2D diperlukan beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Pembuatan asset berupa desain berbentuk karakter, layout, dan background. 

2. Pembuatan asset berupa sound pada karakter, dan backsound game. 

3. Melakukan pengembangan game melalui Unity 2D 
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3.6 Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian kali ini, dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut. 

 

3.2 Gambar Kerangka Pemikiran 

 

Permasalahan yang dihadapi pada penelitian kali ini adalah, bagaimana 

memanfaatkan teknologi Unity 2D sebagai salah satu media game engine yang 

digunakan peneliti untuk membangun game edukasi “GAME GUESSPIC 

SEBAGAI MEDIA GAME     EDUKASI MENGENAL BENDA HIDUP DAN 

BENDA MATI BAGI ANAK” dalam pemanfaatan game edukasi berbasis 

android.  

 

 

 


