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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian game sebagai media pendidikan karakter, metode penelitian 

menjadi bagian yang penting yang berguna untuk menentukan langkah – langkah 

yang harus diambil dalam meneliti, teknik dalam mengumpulkan data, serta 

rancang bangun game tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode Simple Random Sampling.  

Objek penelitian game edukasi untuk pendidikan karakter anak yang baik 

adalah anak – anak tingkat sekolah dasar yang mengenyam bangku kelas satu 

hingga tiga sekolah dasar atau anak berusia enam hingga delapan tahun yang berada 

di Kota Semarang, Jawa Tengah. Diharapkan dengan pemilihan lokasi di Kota 

Semarang, memperoleh informasi yang dapat memperkuat analisi dalam penelitian 

sehingga dapat mengenalkan pendidikan karakter berbasis teknologi terutama game 

serta meningkatkan mutu karakter pada anak usia dini. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah anak – anak tingkat sekolah dasar seluruh 

Kota Semarang. Penelitian ini mengambil sampel dari anak – anak sekolah dasar 

berusia 7 hingga 10 tahun yang duduk bangku sekolah dasar tingkat 1 hingga 5 

sejumlah 39 orang pada saat PreTest dan 39 orang pada saat PostTest. 

3.3 Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu: 

1. Penelitian dengan sumber data primer 

Sumber data primer dilakukan berdasarkan pendekatan kuantitatif. 

Dimana dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuisioner kepada orang tua atau wali daripada objek penelitian yaitu anak 

sekolah dasar dengan usia 7 hingga 10 tahun di Kota Semarang. Hal ini 

berkaitan dengan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh orang tua 
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kepada anaknya terhadap efek game pendidikan karakter baik sehingga 

diharapkan anak dapat memiliki karakter yang lebih baik setelah 

memainkan game tersebut. Sedangkan pendekatan kualitatif didapatkan 

dengan melakukan konsultasi kepada narasumber yang sudah ahli pada 

bidangnya dengan melakukan tanya jawab dengan salah satu dosen 

psikologi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Hal ini 

diharapkan dengan adanya variasi sumber data dapat meningkatkan 

keakuratan penelitian dalam menjawab argumentasi serta dapat 

dipertanggung jawabkan.  

 

2. Penelitian dengan sumber data sekunder 

Sedangkan sumber data sekunder didapatkan dengan cara melakukan 

studi kepustakaan, yaitu dengan membaca referensi yang didapatkan dari 

buku mengenai pendidikan karakter, jurnal, dan website mengenai 

pendidikan karakter. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Terdapat tiga metode pengumpulan data dalam penelitian ini, berikut 

metode pengumpulan data dalam penelitian ini :  

1. Studi Literatur/Kepustakaan 

Menurut Nazir pada tahun 2005 mengenai pengertian Studi Literatur 

atau Kepustakaan, menyatakan bahwa studi kepustakaan atau yang 

disebut juga dengan studi literatur selain digunakan untuk mendukung 

penelitian dalam sumber data sekunder penelitian, tetapi juga dapat 

digunakan untuk mengetahui seberapa jauh ilmu yang berkaitan dengan 

penelitian sehingga konteks yang diperlukan dapat diperoleh[13]. 

Dilakukannya studi literatur dengan mencari referensi teori yang 

relefan dengan kasus atau permalasahan yang ada sehingga 

menghasilkan rumusan masalah, bertujuan untuk memperkuat 

permasalahan yang ada sebagai teori dalam melakukan studi serta 
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menjadi dasar dalam pembuatan alur pengembangan game yang akan 

dibuat.   

2. Data Survei Kuisioner  

Survey dilakukan sebanyak dua kali, yakni PreTest dan PostTest. 

PreTest dilakukan dengan menyebarkan angket melalui Google Form 

pada bulan Juli 2017 dan direspon sebanyak 39 dari berbagai wilayah di 

Kota Semarang. Tujuan dilakukannya PreTest untuk mengetahui respon 

dari responden akan permasalahan yang akan diangkat ke dalam game 

yang akan dibuat.  

Setelah game dengan tema pendidikan karakter yang baik bagi anak 

selesai dibuat, dilakukan PostTest yang dilaksanakan langsung kembali 

pada responden melalui email masing – masing pada bulan Januari 

2018.  

3.5 Metode Pengembangan Game 

Dalam proses pengembangan game, pertama kali dilakukan pengumpulan 

data berupa data primer dan sekunder untuk menentukkan konsep dari game yang 

akan dibuat. Konsep yang dibuat dalam game dengan tema pendidikan karakter 

anak tentunya harus memiliki unsur mengenai pendidikan karakter yang dikemas 

secara menarik agar anak tertarik untuk memainkannya, yaitu dengan trivia game 

yang akan diberikan sebuah reward jika pemain mendapatkan skor minimal. Hal ini 

bertujuan untuk menumbuhkan rasa ingin melakukan perbuatan yang berhubungan 

dengan kebaikan yang bersumber dari rasa cinta terhadap perbuatan yang baik pula. 

Setelah data – data yang diperlukan cukup matang, dan konsep pembuatan game 

disetujui, kemudian dilakukanlah pembuatan asset 2D berupa karakter, 

background, animasi, dan lainnya yang dapat mendukung game untuk menjadi 

lebih menarik. Jika asset telah jadi dan disetujui, masuk pada tahap pembuatan 

program dengan bahasa pemprograman C# yang kemudian dilakukan testing untuk 

mengecek masih ada terdapat kesalahan atau error pada program sebelum diujikan 

kepada responden. Jika tidak ada masalah dengan program, barulah diujikan kepada 

responden yang kemudian data yang telah didapatkan diolah dan disajikan menjadi 
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laporan serta mempublikasikan game di Google Play Unika.  Berikut adalah 

gambar 3.1 merupakan kerangka pengembangan game “Good Kids”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pengembangan Game 
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Gambar 3.2 Kerangka Pikiran 

3.6 Kerangka Pikiran 

Berikut adalah gambar 3.2 merupakan kerangka pikiran game “Good 

Kids”: 

 

  


