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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

  

3.1 Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini obyek penelitian ini digolongkan menjadi 2 

kelompok yaitu dari Jawa Tengah (Semarang, Solo, Kab.Semarang, 

Cilacap, dan Tegal) dan dari luar Jawa Tengah (Palembang, Banyuwangi, 

Cirebon, Sampit, Medan, Balikpapan, Jakarta, Lampung, Madiun, dan 

Tasikmalaya).  

Gambar 3.1 merupakan gambar peta Jawa Tengah yang 

menunjukkan lokasi responden yang diteliti semuanya berdomisili di Jawa 

Tengah. 

 

 

Gambar 3.1 Peta Jawa Tengah 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Dari banyaknya populasi masyarakat di Jawa Tengah yang ada, maka akan 

diambil sampel sebanyak 50 orang masyarakat yang berdomisili di Jawa 

Tengah. Tabel 3.1 merupakan data penduduk di Pulau Jawa Tengah tahun 

2017.
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Tabel 3.1 Data Penduduk di Pulau Jawa Tengah tahun 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Sumber Data 

Berikut adalah sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini : 

a. Data Primer 

Data primer yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner pre 

test dan post test yang diberikan kepada 50 responden. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang ada dalam penelitian ini diperoleh dengan 

mencari informasi dari beberapa literatur dan artikel, serta melakukan 

observasi dari permainan serupa. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh penyelesaian dari masalah yang ada, penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan referensi atau 

sumber-sumber tertulis berupa data mengenai makna dan filosofi 

motif batik klasik sesuai dengan ornamen yang ada didalamnya. 

Adapun sumber tersebut akan diperoleh baik melalui buku, jurnal, 

makalah, atau media lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian 

ini. 

Jenis Kelamin 
Jumlah Penduduk 

(ribu) 

Laki – Laki 16.750,90 

Perempuan 

 
17.023,24 

Total  33.774,14 
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b. Kuisioner 

Kuisioner dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada 50 

responden yang ada di Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah, terkait 

dengan penelitian yang ada. Pertanyaan yang diajukan akan 

disebarkan sebelum dan sesudah penelitian yang dilakukan melalui 

online (Google Forms).  

c. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mencari informasi online dan offline dari 

game yang pernah ada serta mencoba beberapa game tentang batik di 

Play Store. Observasi ini dilakukan untuk membandingkan game yang 

sudah ada dengan game yang akan dibuat baik dari segi grafis, alur 

dan game play agar informasi yang ada dalam permainan dapat 

tersampaikan dengan baik dan permainan tersebut dapat diterima di 

masyarakat. 

 

3.5 Metode Pengembangan Game  

Gambar 3.2 merupakan kerangka pengembangan game. 

Proses pengembangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data, 

dalam hal ini penulis menggunakan studi pustaka yang diperoleh 

dari buku, jurnal, makalah, dan sumber lain yang mendukung 

penelitian ini, disamping itu penulis juga telah melakukan survey 

kepada 50 orang responden untuk mengetahui kondisi pengguna 

aplikasi yang akan dibuat nantinya. Setelah data dirasa cukup, maka 

dilanjutkan dengan perumusan gameplay. 

Perumusan gameplay dimulai dengan merancang alur cerita 

dan wireframe guna mempermudah gambaran dari game yang akan 

dibuat, setelah itu baru dilakukan penyusunan aset dan level game. 

Dalam penyusunan aset ini digunakan Adobe Ilustrator dan Adobe 

Photoshop untuk membuat desain aset yang akan digunakan. 

Sedangkan untuk level dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu sesuai 

dengan pengelompokan batik klasik sesuai dengan ornamen yang 
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ada didalamnya, level 1 tentang pengenalan batik Parang, level 2 

pengenalan batik Non Geometri, dan level 3 batik Geometri.  

Kemudian pemrograman game dilakukan dengan 

menggunakan engine Unity dengan menggunakan bahasa C#, 

setelah selesai melakukan pemrograman dan menghasilkan 

prototipe maka akan dilakukan testing, dan apabila sudah tidak 

membutuhkan perbaikan, maka game siap untuk digunakan sebagai 

media penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Gambar 3.2 Kerangka Pengembangan Game  

 

 

 

Ya 

Penyusunan 

aset dan level 
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Game 
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Testing 
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Bug 
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Game Play 
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3.6 Kerangka Pikiran  

Kerangka Pikiran adalah bentuk pemikiran yang berisi argumen dan 

pengetahuan yang logis yang telah disusun [29]. Rusidi (1993) mengatakan 

bahwa kerangka pikir yaitu menempatkan suatu masalah kedalam kerangka 

teoritis [29]. Berikut adalah kerangka pikiran yang digunakan penulis sesuai 

dengan argumen dan teori yang telah penulis peroleh. Gambar 3.3 dibawah 

ini merupakan gambar kerangka pikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Kerangka Pikiran 

 

Kerangka pikiran ini dibuat berdasarkan permasalahan dimana 

penggunaan batik hanya sekedar kekaguman pada estetikanya tanpa 

mengetahui makna dan kegunaan yang ada dalam setiap motif batik klasik 

Permasalahan 

Penggunaan batik hanya 

kekaguman pada estetikanya  

 

Pendekatan 

Game Edukasi android 

Hasil 

Game Batik Klasik dapat 

memberikan edukasi 

pada masyarakat. 

 

Implementasi dan 

Pengujian Game 

 Pre test 

 Post test  

 Pengujian game pada 

50 responden. 

 

Pengembangan Game 

C#, Unity, Adobe Ilustrator, 

Adobe Photoshop 



52 
 

 

itu sendiri, sehingga dilakukan pendekatan menggunakan game edukasi 

berbasis Android yang dikembangkan dengan Unity. 

Adapun pengembangan game ini dilakukan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman C# yang ada pada game engine Unity, kemudian 

untuk pembuatan desain game penulis menggunakan Adobe Ilustrator dan 

Adobe Photoshop. 

Penelitian ini kemudian diimplementasikan menggunakan pre test 

dan post test untuk masyarakat dari Jawa Tengah (Semarang, Solo, 

Kab.Semarang, Cilacap, dan Tegal) dan dari luar Jawa Tengah (Palembang, 

Banyuwangi, Cirebon, Sampit, Medan, Balikpapan, Jakarta, Lampung, 

Madiun, dan Tasikmalaya) serta dilakukan pengujian game kepada 50 

responden, sehingga memperoleh hasil bahwa game Batik Klasik dapat 

memberikan informasi mengenai pengenalan batik kepada masyarakat 

 

 

 

 


