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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 wawancara Pre Research guna mencari masalah 

yang dialami masyarakat umum. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

perancangan dan pembuatan game. Setelah game selesai dibuat, kemudian 

melakukan pengujian game dengan wawancara 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.  
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Gambar 3. 1 Diagram Alir metodologi penelitian 

 

3.2 Sumber Data 

3.2.1 Sumber Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, 

berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi sumber data utama dalam 

penelitian. Dalam mendapatkan data primer, dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

A. Wawancara; Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dengan soal yang 

sudah kita sediakan langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-

informasi tambahan yang berkaitan dnegan penelitian ini. 

B. Dokumentasi; Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara 

membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan 

dengan penelitian yang sedang diteliti. 

3.2.2 Sumber Data Sekunder 

Untuk pengambilan sumber data sekunder dilakukan dengan menggunakan 

jurnal, artikel, dan thesis mengenai game edukasi. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Untuk teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan menggunakan 

wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan 

mewawancarai delapan narasumber yang teridiri dari dua orang tua, dua remaja 

yang sedang Kuliah, dua siswa SMA,  dua siswa SMP, dan dua anak SD. 

Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui apakah Game ini memiliki kelebihan 

dan kekurangan serta manfaatnya di masayarakat.pengumpulan data kualitatif 

berupa kuesioner. Orang yang akan diwawancarai sebelumnya sudah memainkan 

game terlebih dahulu. 

3.4 Pengujian Game 

  Metode yang dilakukan untuk penyebaran berjumlah 12 pertanyaan 

kepada 8 narasumber yang terdiri dari 2 orang tua, 2 remaja yang sedang Kuliah, 2 

siswa SMA, 2 siswa SMP, dan 2 anak SD di Semarang. 

  

3.5 Proses Analisis Data Kualitatif 

  Pengertian Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk 

bukan angka seperti jenis pekerjaan, status marital, tingkat kepuasan kerja. 

Langkah-langkah Penelitian Kualitatif Sebenarnya tidak ada langkah yang baku 

dalam penelitian kualitatif karena langkah-langkahnya tidak linier seperti dalam 

penelitian kuantitatif, melainkan sirkuler sehingga dapat dimulai dari manapun 

Langkah-langkah penelitian kualitatif dapat dibagi atas:  

1. Orientasi atas bacaan 
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2. Wawancara ke lapangan 

3. Eksplorasi 

4. Member check 

3.6 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara. Menurut Sutrisno, 

wawancara adalah proses pembekalan verbal, di mana dua orang atau lebih 

untuk menangani secara fisik, orang bisa melihat mukayang orang lain dan 

mendengarkan suara telinganya sendiri, ternyata informasi langsung alat 

pemgumpulan pada beberapa jenis data sosial, baik yang tersembunyi (laten) 

maupun manifest (Sutrisno Hadi, 1989:192). Hasil data wawancara mengambil 

8 populasi yang terdiri dari 2 orang orang, 2 mahasiswa, 1 anak SMA, 1 anak 

SMP, 2 anak SD. Populasi adalah sesuatu hal yang dijadikan sebagai unit 

analisis penelitian, populasi bisa berupa kumpulan manusia atau benda. Dari 

hasil wawancara 8 orang tersebut penulis akan mengambil 4 orang untuk 

dijadikan sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. 

Ketika peneliti bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitiannya maka 

mengambil sampel secara acak, jadi pengambilan sampel data wawancara ini 

menggunakan sampel acak. Teknik pemgambilan sampel menggunakan Sampel 

Acak Sederhana, yaitu jika setiap unsur dalam populasi dianggap sama 

(homogen) oleh peneliti. Atau perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap 

unsur populasi tidak dianggap penting oleh peneliti, dan jumlah unsur dalam 

popluasi tidak begitu banyak. 

Langkah-langkah sampel acak sederhana: 
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Susun kerangka sampling 

Tetapkan jumlah sampel 

Tentukan alat pengambilan sampel 

Pilih sampel sampai dengan jumlah sampel terpenuhi 

Kerangka sampling adalah daftar yang berisikan informasi dari setiap unsur 

dalam populasi. 

Kerangka Sampling 

Nama : Paskaris Aji 

     Umur : 22 tahun 

     Jenis Kelamin : Laki-laki 

     Status : Mahasiswa 

Nama : Valentino 

Umur : 22 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Mahasiswa 

Nama : Lilis 

Umur : 38 tahun 

Jenis Kelamin : perempuan 

Status : Orang Dewasa 

Nama : Catur 

Umur : 40 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Orang Dewasa 
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Nama : Garry Adjie 

Umur : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status : pelajar SMA 

Nama : Galih 

Umur : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Status : pelajar SMA 

Nama : Valen 

Umur : 11 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Anak SD 

Nama : Jovi 

Umur : 10 tahun 

Jenis Kelamin : laki laki 

Status : Anak SD 

 

3.1 Metode Pengembangan Aplikasi 

Metode pengembangan game yang dikembangkan dalam penulisan 

penelitian ini merupakan metode waterfall atau air terjun sering juga disebut 

dengan model sekuensial linier. Pengembangan aplikasi menggunakan model 

waterfall menekankan pada proses yang berurutan yang dalam prosesesnya 

seperti aliran air terjun yang dimulari dari proses Analisa, desain pembuatan 
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aplikasi, membuat logika aplikasi, uji aplikasi, dan implementasi dapat terlihat 

pada Gambar 3.2. Tahap analisa dilakukan untuk mencari semua kebutuhkan 

sistem sebelum dilanjutkan ke fase berikutnya. Setelah kebutuhan sistem 

terpenuhi di tahap analisa maka dilanjutkan pada tahap desain aplikasi, desain 

aplikasi membantu dalam menentukan persyaratan sistem, antar muka aplikasi. 

Untuk membuat game ini dan menggunakan Construct 2, dan untuk desain 

game menggunakan Photoshop. Setelah Analisa dan desain, masuk ke dalam 

tahap pembuatan game, pembuatan game dibuat dengan menggunakan 

Contruct 2. Untuk pencarian data juga mencari dari sumber-sumber seperti 

buku, jurnal, serta media lain yang berhubungan dengan pembuatan penelitian 

ini. Pembuatan aplikasi berawal perancangan game dengan melakukan 

wawancara pre resarch, desain game, dan pembuatan game. 

Setelah game selesai dibuat maka akan diimplementasikan kepada 

masyarakat umum guna menambah pengetahuan belajar Bahasa mandarin. 

[15].  
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Gambar 3.2 Metode Waterfall 
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3.5 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Result 

Game ini diharapkan bisa melatih dan menambah pengetahuan tentang bahasa 

mandarin di masyarakat umum 

 

Gambar 3. 2 Kerangka Pikiran Penelitian 

Masalah 

Kesulitan masyarakat belajar Bahasa mandarin 

Bagaimana merancang game yang dapat membantu pembelajaran 

Bahasa Mandarin berdasar kesulitan pada rumusan masalah pertama? 

  

Apakah game bahasa mandarin Chinese Language Training dapat 

menyelesaikan kesulitan masyarakat dalam belajar Bahasa 

mandarin? 
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