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BAB III 

METODOLOGI PENCIPTAAN 

 

3.1  Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah cara berfikir yang dipersiapkan secara matang untuk 

mencapai tujuan penelitian, yaitu menemukan, mengembangkan atau mengkaji 

kebenaran suatu pengetahuan secara ilmiah. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif, di 

mana penelitian kualitatif menurut Haryanto (2012), penelitian kualitatif mengkaji 

perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari 

sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian 

kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.  

 

3.2   Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam kegiatan pembuatan game adventure  ini dilakukan 

agar dalam proses analisis data tidak terjadi penyimpangan materi serta tujuan yang 

dicapai dengan metode wawancara, studi literatur, observasi dan studi eksisting. 

1. Game Adventure 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dalam penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data melalui internet, untuk mencari informasi tentang 

adventure game. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa game 
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adventure adalah game yang dimana para pemainnya dituntut kemampuan 

berfikirnya untuk menganalisa tempat secara visual, memecahkan teka-teki 

maupun menyimpulkan rangkaian cerita dan percakapan karakter, 

menggunakan dan menemukan benda-benda yang tepat dan diletakan di 

tempat yang tepat. Gameplay jenis ini adalah keharusan player memecahkan 

bermacam-macam puzzle melalui interaksi dengan orang lingkungan dalam 

game tersebut. 

Keyword : Menemukan, Cerita, Memecahkan dan Tepat 

 

b. Observasi 

Gambar 3.1 Screenshot Steam 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

 

Untuk mengetahui lebih dalam dalam mempelajari game sports maka 

penulis melakukan observasi terhadap review pada situs steampowered.com  

(lihat gambar 3.1). Dari hasil melihat review tersebut didapatkan bahwa 

didalam game adventure adalah pemain harus mmenganalisa pesan visual 
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serta memecahkan teka-teki yang disajikan di dalam game tersebut agar 

jalan cerita di dalam game tersebut dapat tercapai. 

Gambar 3.2 Screenshot Game Adventure 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

 

Keyword : Memecahkan, Cerita dan Tepat 

Kesimpulan dari berbagai macam studi tentang game adventure didapatkan 

beberapa keyword yang berguna untuk pembuatan Tugas Akhir ini sebagai 

berikut : Memecahkan, Cerita, Tepat dan Menemukan. 

 

2. Batik Jarak Arum 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada bapak Pengky, dimana beliau sebagai salah 

satu pengerajin batik diKampung Batik yang bertempat di Jarak tepatnya di 

Jalan Putat Jaya VII no. 29 Surabaya. Batik Jarak Arum menurut beliau 

adalah suatu batik yang menggambarkan icon dari eks-lokalisasi itu sendiri 

dengan bentuk gambar daun jarak dan kupu–kupu. Batik sendiri bukan 

hanya dari selembar kain, tapi juga ada kaos, slayer dan bahkan hiasan 

dinding. Pembuatan batik jarak arum sendiri tidak memakai bahan kimia 
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dan termasuk batik tulis yang dikerjakan dengan sangat teliti. Kenapa daun 

jarak, tambah Pak Pengky, menurutnya saat batik ini  ke tahap internasional 

orang akan mengenal batik jarak arum itu khas Dolly tapi dengan sisi 

pandangan yang positif karena selama ini Dolly dipikiran masyarakat itu 

negatif seperti lokalisasi terbesar se-Asia, kini dirubah dengan adanya 

kampung batik dan munculnya batik jarak arum ini adalah kesempatan 

untuk membuat pandangan orang berubah menjadi hal yang positif.  

Keyword : Kreatifitas, Ciri Khas, dan Pandangan 

 

b. Studi Literatur 

Studi literatur dalam penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data melalui internet, untuk mencari informasi tentang 

Batik Jarak Arum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Batik 

Jarak Arum hanya dapat ditemukan di Jarak karena memiliki ciri khasannya 

tersendiri yaitu daun jarak dan kupu-kupu, dan juga tidak adanya campur 

tangan pabrik atau masih steril dan dengan menggunakan icon 

lingkungannya upaya menjadikan Dolly sebagai hal positif dengan adanya 

kampung batik dan jarak arum ditempat itu membuahkan hasil yang positif. 

Keyword : Kreatifitas, Ciri Khas, dan Pandangan 
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c. Observasi 

Gambar 3.3 Batik Jarak Arum 

Sumber : Olahan Penulis (2017) 

 

Untuk mengetahui bagaimana batik Jarak Arum itu, penulis melakukan 

penelusuran melalui merdeka.com (Gambar 3.2). Dari gambar diatas dapat 

dilihat adanya gambar daun jarak dan juga kupu–kupu yang ditujukan 

sebagai icon eks-lokalisasi. 

Keyword : Kreatifitas dan Ciri Khas 

Kesimpulan dari berbagai macam studi tentang game adventure didapatkan 

beberapa keyword yang berguna untuk pembuatan Tugas Akhir ini sebagai 

berikut : Kretifitas, Ciri khas dan Pandangan. 

 

3. Remaja 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada bapak Mochamad Sigit Widodo, beliau 

adalah seorang dosen bagian bimbingan konseling di Universitas PGRI Adi 
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Buana. Beliau mengatakan bahwa remaja adalah anak yang sudah duduk di 

bangku SMP-SMA, masa remaja merupakan masa perubahan yang 

signifikan terutama perubahan jasmani dan rohani. Seiring perubahan 

tersebut tidak mungkin para remaja tidak terlepas dengan masalah 

kenakalan yang sekarang ini banyak terjadi. Karena perubahan tersebut 

mencakup emosional, pemikiran, serta perasaan anak tersebut sehingga 

perlu adanya ekstra perhatian agar tidak terjadi penyimpangan. Remaja juga 

identik dengan mencari jati diri sehingga kehidupan remaja saat ini bisa 

dibilang butuh perhatian yang cukup ekstra dikarenakan perkembangan 

jaman sudah modern terutama teknologi, jaman sekarang internet mudah 

sekali diakses di gadget sehingga banyak konten yang perlu adanya 

pembekalan terlebih dahulu supaya remaja yang mengaksesnya dapat 

membedakan konten yang sesuai dengan batasan umur. Gaya hidup remaja 

saat ini juga beda dengan remaja jaman dulu, remaja sekarang mudah sekali 

terpengaruh dengan lingkungan.  

Keyword : Labil, Jati Diri dan Lingkungan 

 

b. Studi Literatur 

Pada tugas akhir ini penulis mencari data melalui internet. Pada hasil 

literatur didapatkan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa perkembangan 

anak yaitu: aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, 

perkembangan sosial emosional dan aspek perkembangan fisik motorik, 

setiap aspek dapat berpengaruh dalam menentukan dalam pembentukan 

karakter dan kepribadian seorang anak. Remaja saat ini juga identik dengan 
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mencari jati diri sehingga mereka mudah sekali diperngaruhi oleh 

lingkungan mereka.   

Keyword : Labil, Jati Diri dan Lingkungan 

 

3.3 Analisis Data 

Setelah melakukan pengumpulan data maka proses selanjutnya adalah analisis 

data, data yang telah didapat dari berbagai sumber dikualifikasikan menurut 

darimana data itu didapat. Lalu diolah dengan mencari mana yang paling identik 

atau yang selalu ada saat proses pengumpulan data dalam bentuk tabel. 

Dari wawancara, studi literatur dan juga observasi tentang genre adventure 

(lihat tabel 3.1), didapatkan keyword berupa menemukan, cerita, tepat dan 

memecahkan. 

Tabel 3.1 Pengumpulan Keyword Game Adventure 

Studi Literatur Observasi Keyword 

Menemukan - Menemukan 

Cerita Cerita Cerita 

Tepat Tepat Tepat 

Memecahkan Memecahkan Memecahkan 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

Dari wawancara, studi literatur dan observasi tentang batik yang telah 

dilakukan (lihat tabel 3.2), didapatkan keyword berupa gambar dan identitas. 
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Tabel 3.2 Pengumpulan Keyword Batik 

Wawancara Studi Literatur Observasi Keyword 

Kreatifitas Kreatifitas Kreatifitas Kreatifitas 

Ciri Khas Ciri Khas Ciri Khas Ciri Khas 

Pandangan Pandangan - Pandangan 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

Dari wawancara, studi literatur dan observasi tentang remaja yang telah 

dilakukan (lihat tabel 3.3), didapatkan keyword berupa labil, jati diri, dan 

lingkungan. 

Tabel 3.3 Pengumpulan Keyword Remaja 

Wawancara Studi Literatur Keyword 

Labil Labil Labil 

Jati diri Jati diri Jati diri 

Lingkungan Lingkungan Lingkungan 

Sumber: Olahan Penulis (2017) 

 

3.4 Studi Eksisting 

Untuk memperdalam  ide dan konsep diwujudkan dalam bentuk karya Tugas 

Akhir ini, peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa karya yang nantinya 

karya tersebut akan dipakai untuk menerapkan beberapa ide. Karya tersebut 

diantaranya: 
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1. Limbo 

Gambar 3.4 Limbo 

(Sumber gambar: google.com) 

 

Limbo merupakan game sidescrolling yang dapat kita mainkan di Personal 

Computer, Playstation 4, Xbox dan lainnya, akan tetapi kini dapat kita 

mainkan pula melalui Android. Di dalam game ini kita akan menggerakan 

karakter yang digambarkan seorang anak lelaki yang dimana setiap 

perjalanannya penuh dengan teka-teki dan jebakan, dimana jebakan yang ada 

sanggup membunuh seorang anak laki-laki tersebut. 

Dalam game ini, pewarnaannya hanya hitam dan putih  tanpa ada User 

Interface dan tingkat kesulitannya dalam memecahkan masalah untuk 

melanjutkan ke stage selanjutnya akan dipakai dalam game yang akan dibuat 

oleh penulis nantinya. 
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2. Nihilumbra 

Gambar 3.5 Nihilumbra 

(Sumber gambar: google.com) 

 

Nihilumbra adalah permainan standart platform yang dimana sang karakter 

hanya bisa kekanan kekiri dan juga melompat untuk menghindari musuh yang 

ada dihadapannya. Game ini diasumsikan menjadi lima dunia yang lahir untuk 

dijelajahi sang karakter utamanya. 

Dalam game yang satu ini, penulis akan mengambil ide musuh dan cerita yang 

fantasy dan imajinatif. Disini penulis nantinya akan memberikan musuh yaitu 

kupu-kupu malam, Karena kupu-kupu malam itu mengartikan hal negative 

dan perlu dihancurkan untuk membuatnya menjadi kupu-kupu yang indah. 
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3.5 STP 

Tabel 3.4 STP 

 

STP Batik Dolly 

 

Segmentation 

 

& 

 

Targeting 

Geografis - Indonesia 

Demografis 

- usia:  

13-18 tahun 

- Gender: 

laki-laki dan perempuan 

  

Psikografis 

Game ini mudah di pahami dan di mainkan 

karena cara bermain yang mudah. 

Positioning 

Game ini diperuntukkan remaja usia 13 

hingga 18 tahun, agar bisa menjadi upaya 

pengenalan batik Jarak Arum. 

 
(Sumber: Olahan Penulis) 

STP pada game ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada 

remaja umur 13-18 tahun. Karena pada usia ini, para anak-anak remaja tidak bisa 

lepas dari dunia yang berbau game dan ini membuat mereka tidak mengetahui apa 

yang ada di dunia nyata. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ritzer (2010: 

50), yang menyatakan kehidupan anak tidak dapat dipisahkan dengan dunia 

bermain. Perkembangan permainan modern mengikuti bias barat yakni 

kemajuan  perkembangan di Barat dan gagasan bahwa seluruh dunia tidak memiliki 

banyak pilihan kecuali semakin mirip dengan dunia Barat. 
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3.6 Keyword 

Berdasarkan dari hasil pencarian data dengan melakukan studi literatur dan 

studi eksisting, observasi, serta wawancara, didapatkan kalimat-kalimat yang 

digunakan sebagai pencarian keyword. Dari hasil wawancara maka dilakukan 

analisa dari target pasar dan tujuan game ini dibuat. Analisis ini berguna untuk 

mencari keyword yang kemudian akan diterapkan dalam game. 

 

Gambar 3.6 Susunan Keyword 

Sumber : Olahan Penulis 

 

Dari hasil analisa data yang didapatkan dari tiga judul tugas akhir ini, Game 

Adventure, Batik Jarak Arum, dan Remaja menjadi tema dari game ini dan batik 

Jarak Arum sebagai batasan materi dan konten dari game sekaligus sebuah bentuk 

inovasi karena menurut observasi pada situs steampowered.com belum ada game 

adventure yang menggunakan warisan dunia dari Indonesia yaitu batik sebagai 
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konsep dan ide utamanya. Keyword  yang didapatkan ini berasal dari hasil 

observasi, studi eksisting, dan studi literatur. Dimana menurut Marek Bronstring 

(2012) mengatakan bahwa game adventure adalah: 

 

“Game Adventure games focus on puzzle solving within a narrative 

framework, generally with few or no action elements. Other popular names 

for this genre are “graphic adventure” or “point-and-click adventure”, but 

these represent only part of a much broader, diverse range of games." 

 

Dari keempat keyword tentang game adventure tersebut, disimpulkan menjadi 

keyword "rasional" hal ini didukung oleh pengertian rasional menurut website 

http://www.oxforddictionaries.com, yang menyatakan bahwa arti dari rasional atau 

rational adalah: "Based on or in accordance with reason or logic", dari arti tersebut 

dapat dihubungkan dari pengertian kata menemukan, cerita, tepat, dan memecahkan 

dengan sumber yang sama. Dari situ dapat diambil satu unsur kata yang dapat dari 

kedua kata tersebut yaitu skill. 

Dari ketiga keyword tentang batik JAarak arum tersebut, disimpulkan menjadi 

keyword "Citra Diri" hal ini didukung oleh pengertian aktivitas menurut website 

http://www.oxforddictionaries.com, yang menyatakan bahwa arti dari citra diri atau 

self image adalah:"The idea one has of one's abilities, appearance, and 

personality", dari arti tersebut dapat dihubungkan dari pengertian kata gambar dan 

identitas dengan sumber yang sama. 

Di dalam analisa data tentang remaja ini lebih diarahkan ke arah bermain, hal 

ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil dari tugas akhir yaitu sebuah game. 



38 

 

Keyword yang di dapat dari anak anak berupa labil, jati diri dan lingkungan dimana 

ketiga keyword tersebut merupakan hasil dari wawancara dan studi literatur. Dari 

ketiga keyword tersebut dapat disimpulkan menjadi sebuah keyword yaitu gaya 

hidup. Menurut http://www.kbbi.we.id, pengertian dari gaya hidup adalah pola 

tingkah laku manusia sehari-hari dalam masyarakat. 

 

3.7 Definisi Keyword 

Ketiga keyword kesimpulan dari hasil analisis data game adventure, batik 

Jarak Arum dan remaja dapat disimpulkan menjadi keyword akhir yaitu cerdas. 

Menurut http://www.kbbi.web.id arti dari cerdas adalah sempurna pengembangan 

akalnya untuk berpikir dan mengerti. 

Setelah melakukan analisa dan mengerucutkan keyword-keyword yang ada 

maka dipilih kata Cerdas sebagai kata kunci dari tugas akhir ini. Kata cerdas sebagai 

kesan visual yang akan ditimbulkan dalam game ini dan sebagai dasar dari 

gameplay.  
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3.8   Jadwal Kegiatan 

 

Tabel 3.5 Jadwal Kegiatan 

(Sumber Tabel : Olahan Penulis) 

 

3.10  Rencana Amggaran 

Tabel 3.6 Anggaran Dana 

(Sumber Tabel: Olahan Penulis) 

Produksi  

Pc Rp.        7.500.000 

Game Engine Rp.        2.500.000 

Programer Rp.        1.500.000 

Total Produksi Rp       11.500.000 

Paska Produksi   

Konsumsi  Rp.        100.000,- 

Pembuatan Laporan TA(4) Rp.        200.000,-         

Cetak Publikasi(CD, Poster, Souvenir, dll) Rp.        500.000,- 

Total Paska Produksi Rp.        800.000,- 

Total Keseluruhan Rp.   12.500.000,- 


