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BAB 3. 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian yang akan dilakukan dengan kerangka pikiran yang 

dijelaskan pada gambar 3.1  

 

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian 

 Pada Gambar 3.1 terdapat alur metodologi penelitian. Alur metodologi 

penelitian berfungsi untuk alur penelitian game yang dibuat untuk membantu 

meningkatkan pemahaman matematika untuk siswa sekolah dasar di papua 
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3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Anak Panah yang berlokasi di Jl. Chritina Martha 

Tiahahu, RT/RW: 8/1, Desa/Kelurahan: Kalibobo, Kecamatan Nabire, Provinsi Papua 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Data 

1. Penelitian Kuantitatif  

Akan menggunakan Kuisioner yang akan diberikan kepada guru 

mengenai cara mengajar 

2. Penelitian Kualitatif  

Akan menggunakan Interview (Wawancara) untuk menanyakan kepada 

siswa tentang matematika dan mengenai cara mengajar yang mereka 

sukai 

3.2.2 Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Berasal dari Kuisioner dan Wawancara yang dilakukan kepada guru dan 

siswa 

2. Sumber Data Sekunder 

Berasal dari jurnal, artikel, tesis mengenai matematika dan cara pengajaran    

yang baik kepada siswa 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan untuk mendapat hasil 

penelitian yaitu:  

 3.3.1 Studi Pustaka (Library Research Method) 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca buku 

atau majalah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Data yang diperoleh dengan metode ini: mengetahui karakteristik 

orang-orang yang di Papua lewat buku atau majalah dan sumber lainnya 

 3.3.2 Studi Lapangan (Field Research Method) 

Studi Lapangan adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan 

langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data-data dengan cara 

sebagai berikut:  

1. Kuisioner  

Kuisioner merupakan sistem pengumpulan data primer dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan dengan suatu format tertentu.  

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan secara     

bertatap muka langsung atau lewat telepon (tidak langsung) dengan 

melakukan tanya jawab dengan responden. Data yang diperoleh 

dengan metode wawancara ini: tentang matematika dan mengenai 

cara mengajar yang guru ajarkan (kepada guru). 
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3.4 Pengujian Game 

 Metode yang dilakukan untuk penyebaran kuesioner kepada 30 responden 

siswa Sekolah Dasar dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD di nabire yang bersekolah 

di SD Kristen anak panah nabire, pengisian kuesioner akan didampingi oleh 1 guru dan 

analisa statistic data hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden menggunakan 

aplikasi IBM SPSS Statistic 22 

 

3.5 Kerangka Pikiran 

 Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah matematika masih 

dianggap sulit oleh masyrakat Papua dan nilai siswa masih dibawah KKM. Karena 

masyarakat Papua terutama siswa SD di Papua masih beranggapan bahwa matematika 

sulit dan tidak mau belajar matematika, padahal mata pelajaran matematika sangat lah 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan game edukasi berbasis komputer untuk membantu 

meningkatkan pemahaman tentang matematika dan mudah mengerjakan matematika. 

Game ini dibuat dengan Unity sehingga dapat dimainkan di komputer  
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Gambar 3.2 Kerangka Pikiran 

 

  

Masalah 

Materi Matematika masih dianggap sulit oleh masyarakat Papua  

Nilai siswa di bawah KKM pada materi Matematika 

Penanganan 

Game Edukasi 

matematika 

Peluang 

Melatih Matematika pada siswa SD di papua 

Game Development 

C# Photoshop 

Game Engine 

Unity 

Game Implementation 

Siswa SD di papua Uji Game 

Result 

Game ini diharapkan bisa membantu siswa SD di Papua bisa meningkatkan 

pemahaman tentang Matematika dan mudah mengerjakan Matematika 


