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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian  

Objek penelitian Game Permainan Tradisional ini adalah anak-anak dengan 

rentang usia 8-13 tahun. Karena ini adalah usia dimana anak-anak bermain dengan 

alat permainan dan melibatkan lingkungan sosialnya, seperti yang dapat ditemui 

dalam permainan tradisional [34]. 

Sedangkan untuk pemilihan lokasi penelitian dilaksanakan beberapa tempat di 

daerah Kabupaten Semarang untuk melihat pengetahuan dan ketertarikan mengenai 

permainan tradisional dari berbagai daerah/ kampung. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dapat diartikan sebagai objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

populasi. Sampel haruslah bersifat representative atau benar-benar dapat mewakili 

karakteristik dari keseluruhan populasi. 

Dalam hal ini penulis memilih populasi dari anak berusia 8-13 tahun sekitar 150 

anak di Kelurahan Genuk, Kabupaten Semarang dengan ruang sampel sebanyak 30 

anak. Menurut Arikunto, apabila jumlah populasi kurang dari 100 sampel dapat 

diambil dari keseluruhan populasi. Dan apabila jumlah populasi sangat besar dapat 

diambil 10-15% atau 20-55% [35].  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian merupakan cara pengumpulan data yang digunakan peneliti 

ketika melakukan penelitiannya [35]. Metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis dalam hal ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan melihat dan 
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mengamati objek serta perilakunya sehingga menghasilkan data-data lisan atau 

kata-kata tertulis. Dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

3.3.1 Sumber Data 

Dalam penelitian mengenai game Permainan Tradisional menggunakan dua 

sumber data yaitu sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, data yang diperoleh secara langsung melalui 

kuesioner. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 

kesimpulan hasil kuesioner dan hasil pengamatan kepada responden 

baik sebelum maupun sesudah memainkan game. 

2. Sumber data sekunder, data yang diperoleh dari data yang sudah ada. 

Dalam hal ini penulis menggunakan data-data dari penelitian 

sebelumnya melaui jurnal atau tulisan lainnya yang menjelaskan 

pentingnya melestarikan permainan tradisional. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Literatur/Kepustakaan 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dan informasi 

yang relevan dan mendasari penelitian, yang berasal dari buku ilmiah, 

jurnal, laporan penelitian dan sumber tertulis yang tercetak ataupun 

elektronik [36]. 

Sumber kepustakaan dalam penelitian ini terambil dari jurnal-jurnal 

dan artikel terutama yang berkaitan dengan permainan tradisional, mulai 

dari sejarah, jenis-jenis permainan, cara bermain dan manfaatnya. 

2. Kuesioner/Angket 

Kuesioner atau angket adalah metode pengumpulan data dengan 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden yang digunakan untuk memperoleh informasi. Penyebaran 

angket dilakukan sebelum pembuatan dan sesudah pembuatan game 

guna mengetahui informasi sebagai dasar pembuatan game dan dampak 

dari game yang telah dibuat dan dimainkan. 
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3.4 Instrument Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dan alat evaluasi untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Bentuk dari sebuah 

instrumen tergantung pada metode penelitian yang digunakan [37]. Dalam 

penelitian ini digunakan jurnal, laporan penelitian dan artikel tertulis maupun 

elektronik sebagai alat bantu dalam menentukan konsep dasar game. Sedangkan 

untuk mengukur pengetahuan responden tentang Permainan Tradisional dan untuk 

mengetahui seberapa besar dampak Game Ensiklo Dolanan, digunakan angket yang 

terdiri dari beberapa pertanyaan tertulis baik terbuka maupun tertutup. 

3.5 Metode Pengembangan Game  

 

Gambar 3.1 Flowchart Metode Pengembangan Game 

Pengembangan Game Ensiklo Dolanan diawali dengan penentuan konsep dan 

tema dengan mengacu pada data dan informasi dari studi kepustakaan dari jurnal 

dan artikel yang berhubungan dengan penelitian. Penentuan konsep ini juga 

mengacu pada data hasil pre test kuesioner dalam pembuatan konten dan pemilihan 

Gameplay. Setelah melalui proses tersebut, pengembangan game dilanjutkan 
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dengan perancangan alur game (game design) yang dituangkan dalam storyboard 

agar dapat dimengerti dengan jelas. Proses selanjutnya adalah pembuatan desain 

aset game, baik 2 Dimensi maupun 3 Dimensi, seperti gambar latar belakang game, 

desain antarmuka, dan karakter dalam game. Ketika semua aset sudah siap, tahap 

selanjutnya adalah perancangan game dengan menggunakan program Unity2D dan 

dengan  bahasa pemrograman  C#. Lalu dilanjutkan dengan testing game sampai 

tidak ada bug dan error.  

3.6 Kerangka Pikiran 

Berikut adalah kerangka pikiran dalam penelitian pembuatan Game “Ensiklo 

Dolanan”: 

 

Gambar 3.2 Alur Kerangka Pikir  


