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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek & Lokasi Penelitian 

 Objek lokasi penelitian game edukasi satwa langka ini adalah anak-anak 

berumur 9-12 tahun di Kab.Semarang. Sebab menurut Erik Erikson tahapan 

perkembangan psikososial anak berumur 6-12 tahun adalah Industry versus 

Inferiority, anak-anak berumur 6-12 tahun mampu  menciptakan  solusi positif 

dan  mampu  berkompetisi dengan orientasi positif [41]. Proses pertumbuhan otak 

berjalan sesuai dengan pertumbuhan badan. Ketika seorang anak berusia 5 tahun, 

pertumbuhan otaknya sudah 80% sempurna. Saat anak usia 6 tahun, proses 

pertumbuhan otaknya bisa dikatakan sudah sempurna[42]. Pemilihan anak di 

rentan umur 9-12 guna untuk menunjang penelitian karena subjek dapat  

membaca, menulis dan memahami secara mandiri. Pemilihan lokasi di Kabupaten 

Semarang dikarenakan lokasi tersebut dekat dengan pegunungan yang masih asri 

dengan kekayaan satwa dan alam yang masih asri. Harapannya game edukasi 

satwa langka ini dapat mencegah tindakan yang tidak terpuji yang mengganggu 

ekosistem satwa liar di daerah tersebut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 lokasi penelitian 
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3.2. Populasi & Sample 

Table 3. 1 Tabel populasi di Kabupaten Semarang Tahun 2014 

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

di Kabupaten Semarang Tahun 2014 

Kelompok Umur 
Jenis Kelamin 

L P L + P 

(1) (2) (3) (4) 

    
0 – 4                         35,632                          33,602                          69,234  

5 – 9                         40,331                          37,718                          78,049  

10 – 14                         41,844                          39,334                          81,178  

15 – 19                         39,797                          39,891                          79,688  

20 – 24                         35,330                          42,066                          77,396  

25 – 29                         39,583                          42,611                          82,194  

30 – 34                         38,794                          39,559                          78,353  

35 -39                         35,739                          36,769                          72,508  

40 – 44                         35,605                          36,122                          71,727  

45 – 49                         31,409                          32,532                          63,941  

50 – 54                         28,722                          28,526                          57,248  

55 – 59                         22,071                          20,081                          42,152  

60 – 64                         13,704                          14,874                          28,578  

65 – 69                         10,676                          12,577                          23,253  

70 – 74                           9,778                          12,451                          22,229  

75 +                         12,056                          15,697                          27,753  

    
Jumlah 2014 471,071 484,410 955,481 

 Populsi penelitian ini dari rentan umur 12 tahun sampai 18 tahun. Menurut 

badan pusat stasistik kabupaten Semarang pada tahun 2014 jumlah anak-anak 

umur 10-14 tahun berjumlah 78,049 anak, 41,844 adalah laki-laki dan sisanya 
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perempuan. Jumlah anak-anak berumur 15-19 tahun adalah 79,688 anak, 39,797 

anak laki-laki dan sisanya perempuan [43]. Jumlah sample yang akan diteliti 

sejumlah 41 anak. 

3.3. Metode Pengumpulan Data  

Penelitian akan dilakukan dengan teknik pengumpulan data kualitatif. 

Penelitian dilakukan agar mendapatkan informasi tentang studi kasus yang penulis 

tulis pada bab sebelumnya. Metode kualitatif memandang realitas dalam situasi 

sosial, mementingkan proses dan menjalin interaksi secara berkala dan biasanya 

menggunakan bahasa-bahasa penelitian formal [44]. 

3.3.1. Sumber Data 

 Sumber data primer yang dilakukan adalah dengan observasi, dan 

mengambil data yang diambil dari kuisioner. Sumber data tersebut 

meliputi: Observasi yang dilakukan pada google play untuk menentukan 

genre yang sesuai tema. Karena google play adalah wadah dari para 

developher game yang terbesar dan terlaris. Denga menganilsa game-game 

yang serupa dibuat, dengan keyword satwa langka dan edukasi. Sedangkan 

kuisioner untuk memperoleh data tingkat keberhasilan game yang akan 

dibuat penulis. 

 Sumber data sekunder yang dilakukan oleh penulis adalah dengan 

memperoleh data dari WWF-Indonesia. WWF ini adalah organisasi 

konservasi terbesar dan sudah terdaftar oleh badan hukum yang resmi. 
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3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut adalah metode pengumpuan data: 

1. Studi Literatur/ kepustakaan 

Sudi literatur adalah data sekunder guna untuk mendukung suatu 

penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna Dalam Prastowo kajian 

pustaka atau studi literature merupakan bacaan untuk dibaca dan 

dianalisa, baik koleksi pribadi maupun yang sudah dipublikasikan [45]. 

Mengumpulkan data-data catatan observasi WWF-Indonesia 

mengenai hewan apa sajakah yang sedang dalam garis merah 

kepunahan di Indonesia. Baik jumlah populasi maupun jenis-jenis 

spesies satwa langka tersebut. Serta data visual guna memberikan data 

karakter, background maupun desain yang mendukung pembuatan 

game. Data visual ini penulis dapat dari salah satu organisasi 

lingkungan dan konservasi global yang terbesar di dunia serta sudah 

terdaftar sesuai hukum di Indonesia yaitu WWF Indonesia. 

2. Observasi  

Observasi menurut Gibson, R.L.& Michel. M.H adalah teknik guna 

untuk memilah-milah data untuk membuat keputusan serta konklusi 

tentang apa yang diamati. Sedangkan menurut Gall dkk adalah metode  

untuk mengumpulkan suatu data dengan melakukan pengamatan 

terhadap perilaku serta lingkungan, baik individu atau kelompok [46]. 
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Sangatlah penting pengambilan keputusan menggunakan genre 

game apa, jenis visual melalui app yang ada di Play Store. Oleh sebab 

itu penulis melakukan observasi untuk mendapatkan Jawaban di atas.  

3. Kuisioner 

Menurut Sugiyono (2006:151) angket atau kuisioner adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis 

terhadap responden. Menurut Arikunto (2006:151) adalah pernyataan 

tertulis untuk memperoleh informasi dari reponden tentang hal-hal yang 

responden ketahui [47]. 

Kuisioner dilakukan guna mengetahui apakah edukasi satwa langka 

melaui game sudah berhasil atau belum. Dengan memberikan kuisioner 

pada pemain game (responden) dan ditentukan dalam jangka waktu 

tertentu. 

3.3.3. Instrumen 

Instrumen bermanfaat untuk alat bantu pengumpulan data agar data dapat 

terorganisir dengan baik. Dalam mengumpulkan data observasi penulis 

memerlukan sarana untuk membandingkan game. Play Store alat bantu yang 

cocok dalam teknik pengumpulan data observasi guna memperoleh informasi 

jenis visual maupun genre game yang baik diaplikasikan pada game. 

Pada teknik pengumpulan data kuisioner penulis menggunakan Google 

Form, karena mampu mempermudah menganalisa hasil akhir guna menggambil 

kesimpulan yang falid. Dalam kuisioner berisi pertanyaan demografis, pertanyan 
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tertutup maupun terbuka agar dapat menggali informasi yang lebih dalam 

terhadap responden. 

3.4. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan saat penilitian untuk menjaga data agar seperti realita 

dan valid. Berikut teknik keabsahan data menurut meleong (2005):  

 Credibility 

Aktifitas untuk menambah kepercayaan salah satunya dengan 

menambah waktu penelitian, observasi yang mendetail, tringulasi 

atau pengecekan data dari berbagai sumber sebagai patokan untuk 

membandingkan, mengumpulkan kajian negative juga sebagai 

pembanding. 

 Transferability 

Dapat tidaknya hasil penelitian untuk diberikan pada situasi yang 

lain. 

 Dependendability 

Kebergantungan hasil penelitian mengacu pada kekonsistenan 

dalam mengumpulkan data, menggunakan konsep, membentuk 

ketila mmembuat suatu kesimpulan. 

 Konfirmability 

Hasil penelitian dapat dibuktikan kebenaranya, sesuai apa yang 

diteliti dan dicantumkan kebenarannya agar hasi objektif[47]. 
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3.5. Metode Pengembangan Game  

YES Ada Bug ? 

Start 

Studi Pustaka & observasi 

genre, gameplay, jenis 

visual 

Pembuatan konsep game 

 

Pembuatan 3D modelling 

dan aset 

 

Pemrograman game 

Testing 

 

FINISH 

Disetujui ? 

Sesuai ? 

YES NO 

YES 
NO 

NO 

Gambar 3. 2 flowchart pembuatan 
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Game berupa buku virtual yang berisi halaman pertama sampai ke-5 berisi 

foto satwa langka beserta informasi penyebab hewan tersebutlangka, jumlah saat 

ini dan tempat tinggal hewan tersebut. Halaman ke-6 sampai ke-10 berupa marker 

ketika discan muncul objek dengan gameplay sebagai berikut:  

A. Level 1:  

1. Tokoh utama  : Badak Jawa & Badak Sumatra. 

2. Alur cerita  : Player harus menemukan kunci yang tepat     

membuka kurungan badak.                      

3. Gameplay   : Tab kunci yang benar. 

4. Rintangan   : Nyawa berkurang ketika salah menebak. 

B. Level 2:  

1. Tokoh utama  : Orangutan Kalimantan. 

2. Alur Cerita  : Mencegah habitat hutan Orangutan Kalimantan 

kelapa sawit agar tidak hangus terbakar. 

3. Gameplay   : Tab api sebelum membakar ke pohon. 

4. Rintangan   : Nyawa berkurang ketika pohon terbakar. 

C. Level 3:  

1. Tokoh utama : Gajah Sumatra. 

2. Alur Cerita  : guna mencegah satwa gajah kelaparan player harus 

memberi makan satwa tersebut. 

3. Gameplay   : arahkan gajah menuju makanan. 

4. Rintangan   : ranjau. 
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D. Level 4:  

1. Tokoh utama  : Penyu Hijau. 

2. Alur cerita  : agar memperoleh tempat bertelur yang aman 

penyu harus berenang pada laut dengan jarak yang jauh, tugas player 

melindungi penyu agar tidak terperangkap pada sampah yang ada 

dilaut. 

3. Gameplay   : tab menghilangkan sampah 

4. Rintangan   : nyawa berkurang ketika tab penyu. 

E. Level 5:  

1. Tokoh utama  :  Satwa-satwa dari berbagai spesies. 

2. Alur cerita  : Kuis menebak dari manakah satwa terssebut 

berasal. 

3. Gameplay   : tab objek. 

4. Rintangan   : tidak dapat menuju pertanyaan selanjutnya apabila 

salah. 

Rewards digunakan untuk memotifasi agar menyelesaikan game serta 

memberikan apresiasi telah menyelesaikan level tersebut. Rewards pada 

Gameplay ini yaitu ketika berhasil menyelesaikan dapat ke level berikutya, 

namum apabila tidak berhasil tidak dapat menuju level berikutnya. Selain itu 

apabila player mampu menyelesaikan game akan mendapatkan bonus berupa 

mewarnai 3D. 
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3.6. Kerangka Pikiran 

 

Masalah 

Kepedulian masyarakat 
tehadap satwa langka masih 

minim 

Peluang 

Game dapat dimanfaatkan sebagai 

sarana pembelajaran yang 

interaktif untuk mengatasi 

minimnya kepedulian terhadap 

satwa langka 

Pendekatan 

 

 

 

 

Teknologi virtual Masalah satwa langka 

Game Development 

Menggunakan unity engine 

 

 

 

 

Implementasi Game 

 

 

 

 

Observasi game 
untuk menentukan 

genre, reward, 
gameplay dan art 

Melakukan uji post-
test dan pre-test 

pada 41 responden 
berumur 9-12 tahun 

Implementasi Game 

Game rare animal mampu menambah 
kepedulian satwa langka 

 

 

 

Publikasi Game 

Game rare animal dipublikasikan melalui Play 
Store 

 

 

 

3D gambar Simulasi mini game 

Gambar 3. 3 Kerangka pikir pembutan game 


