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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sumber dan Metode Pencarian Data 

 Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian adalah sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari pelaksanaan survei di 

lapangan, sedangkan sumber data sekunder didapat dari teori jurnal ilmiah, 

informasi buku dan surat kabar, serta website resmi milik pemerintah dan 

pengembang software.   

Metode pencarian data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Metode 

pencarian data ini ditunjukkan dengan pelaksanaan survei. Survei dilaksanakan 

dengan jenis random sampling yaitu dengan membagikan angket atau kuesioner 

kepada mahasiswa. Subyek penelitian tersebut dipilih dengan beberapa ketentuan 

antara lain: 

- Subyek penelitian adalah seorang mahasiswa 

- Subyek penelitian merupakan mahasiswa aktif 

- Subyek penelitian tidak diberikan perlakuan khusus antara yang satu dan yang 

lain, dan bersifat sama serta dipilih secara acak 

Survei pre-test berguna untuk mendata banyaknya perilaku pembentuk 

karakter koruptor yang tengah berkembang di tengah para mahasiswa. Survei pre-

test tersebut juga akan menjawab pesan-pesan apa saja yang perlu disampaikan  

Game Mental of Corrupt kepada mahasiswa.  

Efektivitas game Mental of Corrupt dalam menyampaikan pesan melawan 

kebiasaan buruk di kalangan mahasiswa itu akan diuji kembali dengan metode 

survei dalam survei post-test, yaitu dengan penyebaran angket yang berisikan 

pendapat dari 30 mahasiswa yang telah mencoba memainkan game tersebut 

sehingga tercapai tujuan penelitian yang diinginkan. 
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3.2 Metode Pengembangan Game 

 Setelah berhasil melakukan survei pre-test, tahap selanjutnya adalah 

melakukan metode pengembangan game. Hal ini dimulai dengan melakukan 

penelitian dan penyusunan konsep dasar game. Konsep dasar game terdiri dari 

tema, tujuan game, cara pembuatan game, target pemain, serta informasi yang telah 

didapatkan dari survei. Hal tersebut akan digunakan dalam perumusan gameplay. 

Gameplay adalah cara atau mekanisme bermain suatu game. Gameplay dibuat 

sesuai dengan konsep dasar yang telah ditentukan sebelumnya.   

Setelah melakukan penyusunan konsep dasar game, dilakukan penyusunan 

Asset (gambar, 3D obyek)  dan  menyusun Level Design. Level Design merupakan 

tingkat kesulitan sebuah permainan yang biasanya dipisahkan berdasarkan stage. 

Setelah penyusunan Asset dan Level Design dilakukan, pengerjaan game akan 

dilakukan menggunakan Unity Engine, hal ini biasanya disebut dengan istilah 

Development. Pada tahap Development dilakukan uji coba game untuk menguji 

kinerja dan kestabilan game serta mengumpulkan pendapat para pemain untuk 

penyempurnaan lebih lanjut. Penyempurnaan ini merupakan perbaikan pada 

permasalahan yang ditemukan pada tahap uji coba game. 

Game yang telah berhasil dibuat kemudian akan diujikan kepada 30 

mahasiswa, dimana mahasiswa diminta untuk mengisi survei post-test. Survei post-

test berguna untuk mengumpulkan data tentang efektivitas pesan edukasi yang 

disampaikan sehingga dapat memenuhi tujuan penelitian. 
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3.3 Metode Analisis Data 

Survei pre-test yang merupakan tahap identifikasi masalah diuji 

menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Korelasi Pearson dipilih karena 

beberapa alasan sebagai berikut : 

 Sampel data diambil dengan teknik random (acak)  

 Sampel data berjumlah lebih dari 30 orang 

 Data bersifat homogen 

 Menghitung validitas data dari setiap permasalahan 

Hasil dari survei pre-test tersebut akan dipilih 3 permasalahan dengan nilai 

korelasi terbesar. Tiga permasalahan itu akan menjadi masalah kebiasaan buruk di 

kalangan mahasiswa yang akan dibahas dalam game.  

Game yang telah dibuat akan diuji kepada 30 mahasiswa dengan metode 

survei. 30 mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang mengisi survei pre-test. 

Survei post-test ini menguji efektivitas game dalam menyampaikan pesan melawan 

kebiasaan buruk mahasiswa dalam pendidikan korupsi. Survei post-test akan diolah 

dengan menggunakan korelasi Pearson. Hasil dari survei post-test tersebut akan 

menunjukkan hasil dari efektivitas game dalam penyampaian pesan sehingga 

menjawab rumusan dan tujuan penelitian serta hipotesa. 
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3.4 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Kerangka Pikiran 

 

  

Masalah 

Bagaimana cara membangun sikap berintegritas yang melawan kebiasaan 

buruk mahasiswa dalam pendidikan anti-korupsi dengan perantara 

aplikasi game ber-genre Augmented reality. 

Bagaimana cara membuat game Augmented reality yang dapat 

menyampaikan pesan melawan kebiasaan buruk mahasiswa dalam 

pendidikan anti-korupsi. 

Penanganan 

Game Augmented Reality 

melawan kebiasaan 

buruk mahasiswa dalam 

pendidikan anti korupsi. 

Game Development 

Unity Engine Vuforia Photoshop 

Game Implementation 

Mahasiswa Pre-test Post-test 

Peluang 

Perlu  penyampaian pesan melawan tunas korupsi  

kepada para pemain dengan mudah dan jelas, 

khususnya mahasiswa sehingga dapat 

membangun  sikap berintegritas 

Result 

Game Augmented Reality untuk pendidikan anti korupsi dalam perilaku mahasiswa 

dapat memberikan pesan melawan perilaku buruk mahasiswa sehingga dapat terbangun 

sikap berintegritas 




