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BAB III METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Sasaran objek dalam penelitian ini adalah anak usia SD dengan rentang 

pendidikan Sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 3. Adapun lokasi penelitian ini 

mencakup area kecamatan banyumanik, kelurahan Tinjomoyo.  

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia SD kelas 1 – 3 dengan 

rentang umur 7- 9 tahun. Dan sebagai sampel, data di ambil dari Sekolah Dasar 

Negeri Karangrejo 1 kelas 3 dengan rentang umur 8 – 9 tahun. 

 

3.3 Sumber Data 

 Penelitian ini meggunakan 2 sumber yaitu;  

a. Data primer: 

Didapat dari data atau informasi yang berasal dari responden dan data yang 

didapatkan berasal dari  kuisioner pre test dan post test, dengan jumlah 

pertanyaan 11 soal dan target data yang diperoleh sejumlah 30 untuk 

kuisioner pre test dan 23 pertanyaan dan target sejumlah 30 untuk kuisioner 

post test. 
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b. Data Sekunder 

Didapat dari pencarian informasi di berbagai artikel dan sumber literature 

yang mengacu kepada hal tentang menabung. 

c. Wawancara 

Didapat dari dialog terhadap responden dengan mengajukan pertanyaan 

sesuai kuesioner yang sudah ada. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Terdapat 3 metode pengumpulan data yaitu ;  

a. Data Kuisioner 

Survei dilakukan dengan memberikan kuesioner yang di berikan kepada 30-

40 responden anak usia sekolah dasar dan sistemnya dengan mendatangi 

tiap responden dan memberikan selembaran berisi pertanyaan – 

pertanyaaan.  

b. Studi Pustaka 

Data yang di peroleh tidak hanya menggunakan data dari kuisioner 

melainkan data dari sumber - sumber seperti jurnal, makalah dan laman web 

yang terkait dengan menabung  

c. Wawancara 

data yang di ambil dari melakukan dialog terhadap responden yang belum 

bisa menguasai menulis dan membaca kuesioner. 

 

3.5 Metode Pembuatan Game 

 Proses pengerjaan game “pigycash” berawal dari membuat konsep sketsa 

untuk desain karakter dan aset yang diperlukan agar game ini bisa jadi seuutuhnya. 

aset terdiri dari desain karakter utama, icon kecil dan spirit pembantu berupa 

animasi. Desain yang sudah jadi akan di buat versi digital menggunakan Corel 

Draw X7. Penggunaan Corel dirasa paling tepat dikarenakan fokus dari software 

ini pun adalah membuat desain grafis, berbeda dengan Adobe Photoshop yang lebih 

fokus ke editing gambar. Desain game “Piggycash” yang sudah dibuat akan di 

masukan ke lembar kerja contruct 2. Pemilihan software ini dikarenakan 

penggunaannya yang terbilang mudah, tapi bisa menghasilkan game yang cukup 
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bagus, pertimbangan juga diliat dari sisi fitur yang ada di software ini. Contruct2 

adalah software berbasis 2D yang dijalankan pada html 5. Meskipun sebenarnya 

contruct2 pun bisa di gunakan dalam membuat game 3D, namun ada batasannya 

sendiri. Software ini dikembangkan oleh Scirra Ltd. Dan pengembang pun 

merancang software ini untuk bisa digunakan kepada orang yang belum atau tidak 

ada kekuatan programming. Contruct2 hanya menggunakan programming dengan 

sistem logika dasar saja, namun dari situlah kelebihannya, menjadikan contruct2 

mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Hasil dari contruct 2 bisa dijalankan di 

platform web, android, IOS maupun windows. 

 

3.6 Metode Pembuatan Animasi 

 Kelemahan dari software desain game adalah kebanyakan tidak memiliki 

fitur membuat animasi yang complex. Maka dari itu lah dalam pembuatan game 

“pigycash” perlu dibantu dengan software pihak ketiga. Adobe Animate adalah 

software pembuat animasi dibawah naungan Adobe corp yang hingga kini masih 

banyak yang mengunakan, Adobe animate dulu menggunakan nama Adobe Flash 

namun setelah penambahan fitur, nama dari adobe flash di ganti menjadi adobe 

animate. Software ini pun terbilang memliki banyak fitur yang mendukung, dan 

juga software ini bahkan bisa digunakan untuk membuat game dengan basis bahasa 

program java . 
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3.8 Kerangka Pikiran 

 

 Berikut ini kerangka pikiran game “pigycash” 

 

 

 
Gambar 3.2 Kerangka Pikiran 

Permasalahan 

 

Masih tidak banyak anak 

– anak yang memiliki 

minat terhadap menabung 

dan juga masih banyak 

yang masih kurang serius 

untuk melakukan 

kegiatan ini. 

Pendekatan 

 

Game yang 

menggunaankan 

smartphone sebagai 

device yang paling sering 

di gunakan 

Pengembangan Game 

 

Contruct2, Coreldraw x7, 

dan Adobe Animate 

Implementasi dan 

Pengujian Game 
1. Pre test 

2. Post – test 

3. Pengujian game 

terhadap 30 

responden 

Hasil 

 

 Game 

“pigycash” dapat 

mengajak anak untuk 

menabung 


