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BAB III METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk 

memperoleh suatu fakta, data, atau nilai dengan cara tertentu[16]. Penyelesaian 

suatu penelitian membutuhkan metode penelitian dari satu golongan ilmu tertentu 

untuk bisa menyimpulkan penelitian dengan valid. Karena metode penelitian 

memiliki kelebihan dan kekurangan, maka harus tepat memilih metode untuk 

menyelesaikan suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk 

mengumpulkan data dari responden karena penulis tidak dapat memberikan 

pengukuran secara langsung, namun hanya dapat menggunakan deskripsi dan 

Analisa. Metode kualitatif memanfaatkan teori yang ada untuk acuan dan penjelas 

sehingga mendapatkan suatu fakta, teori, atau nilai yang valid. 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian penulis adalah penduduk kota Semarang berumur 

11-70 tahun yang memiliki handphone untuk bermain game. Penulis mengambil 

objek tersebut berdasarkan pelajaran edukasi pencemaran air sebagai topik belajar 

yang diperlukan bagi penduduk kota Semarang supaya lebih peduli dengan 

pencemaran yang terjadi. Dengan begitu maka objek penelitian tersebut sangat 

sesuai untuk penelitian penulis. Lokasi penelitian berada di kota Semarang. 
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

3.2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini Populasinya adalah di Kota Semarang. Penelitian ini 

mengambil sampel sejumlah 39 orang. Sampel yang diambil harus dapat 

membaca dan menulis secara baik dan benar, juga memahami dasar dari Pelajaran 

Pencemaran Air. Sampel juga harus memiliki perangkat handphone sebagai akses 

untuk memainkan game. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menghimpun data dari satu sumber atau lebih. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif yaitu dengan 

menggambarkan atau mendeskripsikan secara nyata apa yang terjadi secara tepat 

dan factual. Kualitatif berarti menafsirkan, menggambarkan atau mendeskripsikan 

suatu data yang bukan dengan statistic angka langsung, namun dengan nilai atau 
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makna yang terkandung. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, 

untuk mengembangkan teori dan memastikan kebenaran data. 

1. Angket / Kuesioner 

Dilakukan menggunakan seperangkat pertanyaan ataupun pernyataan 

untuk dibagikan dan diisi oleh responden. Isi dan tujuan pertanyaan harus 

menjawab data yang diperlukan. Penggunaan Bahasa sesuai dengan 

kemampuan responden. Dapat berupa pertanyaan terbuka maupun 

pertanyaan tertutup. 

2. Dokumen / Studi Pustaka  

Dilakukan menggunakan bacaan seperti buku, majalah, jurnal, literatur, 

catatan, serta berbagai laporan yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan 

secara langsung maupun digital yang terlah ada terdahulu. Hal ini 

dilakukan supaya peneliti dapat mempelajari penelitian yang pernah ada 

sehingga dapat memecahkan masalah yang ingin diselesaikan. Tidak lupa 

dalam studi pustaka kita harus mencantumkan sumber materi yang 

dikutip atau diambil untuk penelitian. 

3. Wawancara 

Dilakukan dengan proses tanya jawab dengan narasumber yang ahli atau 

memiliki data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Dapat 

dilakukan dengan wawancara secara langsung atau tatap muka maupun 

secara tidak langsung melewati telpon. Penggunaan wawancara biasanya 

untuk menggali suatu data atau info yang valid dan khusus dimana tidak 

semua orang memiliki hal tersebut. 
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3.4. Sumber Data 

Dalam penelitian Game ”Save The Sea!” 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 pencemaran air. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur/Kepustakaan 

Studi pustaka adalah teknik mengumpulkan data dan informasi 

yang konkrit, yang berasal dari buku ilmiah, jurnal, laporan penelitian 

dan sumber tertulis yang tercetak ataupun elektronik [17]. 

Sumber kepustakaan yang dalam penelitian ini diambil dari jurnal  

yang berkaitan dengan pencemaran air. 

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. 
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3.6. Metode Pengembangan Game 

 Setelah melakukan pencarian data dengan wawancara dan survey, tahap 

selanjutnya adalah melakukan pengembangan game. Tahap ini dimulai dengan 

melakukan penataan konsep dasar yang akan disusun sesuai dengan data setelah 

mengembangkan data dan kebutuhan yang ada. Penataan konsep dasar akan 

menghasilkan mockup yang kiranya dapat dipahami sehingga memudahkan 

penulis dalam membuat gameplay, tujuan game, tahapan membuat game, target 

pemain, dan informasi yang didapatkan dari survey. Gameplay adalah suatu cara 

memainkan game yang mudah dipahami dan dibuat setelah konsep game disusun. 

Selanjutnya penulis membuat dasar konsep game yaitu Objek game, Karakter, 

Musik. Dilanjutkan dengan mendesain beberapa level (tahapan yang harus dilalui 

dalam sebuah game). Tahap selanjutnya adalah penulis akan mengembangkan 

dengan menggabungkan dasar konsep game yang diintegrasikan dalam level-level 

yang ada, sehingga game dapat dikemas dengan baik. 

Setelah pengembangan game, penulis akan mengetes game untuk menguji 

kelayakan game serta mengumpulkan data lanjutan untuk menemukan bug dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada saat game diuji coba. Tahap akhir 

dalam uji coba kelayakan game adalah mengetes apakah game sudah dapat 

bekerja dengan baik di semua sistem, maupun respon yang didapatkan oleh tester 

game untuk dapat memenuhi standar penelitian. 
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3.7. Kerangka Pikiran 

 

Gambar 3.2 Kerangka Pikiran 

 


