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BAB V. KESIMPULAN & SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Kesimpulan Teknis 

 Game Mental of Corrupt adalah game pendidikan anti-korupsi berbasis 

Augmented Reality yang memiliki unsur visual novel sehingga dapat memberikan 

pesan-pesan yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi dan dapat 

membangun pendidikan anti korupsi. 

 Game tersebut memiliki unsur visual novel dan memiliki cerita dalam 

pembawaannya sehingga menarik bagi pemain. Cerita dalam visual novel tersebut 

memiliki pesan-pesan yang berhubungan dengan pendidikan anti korupsi. Cerita 

tersebut bercerita tentang mahasiswa yang memiliki masalah perilaku dan 

bagaimana mereka sadar akan kesalahan perilaku tersebut. Augmented Reality 

Shooter game dalam game berperan sebagai cara menyadarkan mahasiswa yang 

memiliki perilaku buruk tersebut. Augmented Reality Shooter game tersebut 

menampilkan monster perwujudan perilaku buruk mahasiswa dalam pendidikan 

anti korupsi, pada saat pemain berhasil menghancurkan monster perwujudan 

perilaku buruk mahasiswa tersebut, maka mahasiswa menjadi sadar bahwa perilaku 

buruk adalah salah dan harus diubah. 

 Dalam pengerjaan penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi hambatan 

antara lain : 

 Pengerjaan penelitian yang dilakukan seorang diri 

 Pengerjaan penelitian ini tidak memiliki dana penelitian yang memadai untuk 

dapat melakukan percobaan seperti uji kinerja game pada sistem android yang 

berbeda, uji kinerja game untuk mengetahui batas minimal sistem internal 

smartphone yang dibutuhkan, dan uji hasil game dengan menggunakan beta 

tester. 

 Pengerjaan penelitian ini juga tidak memiliki komposer musik yang mana 

berkaitan dengan lisensi hak cipta dan dana produksi. 
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 Pengerjaan game juga terbatas dengan obyek 2D dan 3D yang dapat digunakan. 

Keterbatasan ini berhubungan dengan dana yang dapat digunakan. 

 

5.1.2 Kesimpulan Uji Statistik 

 Game Mental of Corrupt dapat membangun pendidikan anti korupsi. Game 

tersebut merupakan game edukasi dengan genre Augmented Reality. Game edukasi 

ini merupakan game pendidikan anti-korupsi berbasis Augmented Reality yang 

memiliki unsur visual novel dapat memberikan pesan-pesan yang berhubungan 

dengan pendidikan anti korupsi sehingga dapat membangun pendidikan anti 

korupsi. 

 Unsur visual novel dan Augmented Reality Shooter game tersebut berhasil 

menyampaikan pesan anti korupsi kepada pemain. Dengan tersampainya pesan anti 

korupsi tersebut diharapkan dapat mempengaruhi perilaku dan karakter pemainnya 

untuk tidak korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hipotesa yang diajukan 

telah terbukti (supported) berdasarkan uji One- Sample T Test yang telah dilakukan.  

 Pesan tidak menunda pekerjaan berhasil disampaikan game Mental of Corrupt 

ke pemain (H2  supported) 

 Pesan tidak memberi contekan berhasil disampaikan game Mental of Corrupt 

ke pemain (H3  supported) 

 Pesan tidak bertindak pasif dalam kerja kelompok atau tidak bekerja dalam 

kerja kelompok berhasil disampaikan game Mental of Corrupt ke pemain (H4 

 supported) 

 Pesan tidak korupsi berhasil disampaikan game Mental of Corrupt ke pemain 

(H1  supported) 

 Variabel H1 (variabel dependent) memiliki korelasi atau hubungan yang 

kuat dengan variabel H2, H3, H4 (variabel independent). Hal tesebut ditunjukan 

dengan nilai Q2 terhadap Q1 sebesar 0.606, nilai Q3 terhadap Q1 sebesar 0.658, 

dan nilai Q4 terhadap Q1 sebesar 0.538. Hal tersebut menunjukkan bahwa Hipotesa 

H1 yang merupakan hipotesa yang menyimpulkan bahwa semua pesan anti korupsi 



67 
 

telah tersampaikan memiliki korelasi yang kuat dengan hipotesa lain H2, H3, dan 

H4.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan game Mental of Corrupt telah berhasil 

menyampaikan pesan melawan korupsi kepada pemainnya, khususnya mahasiswa. 

Game ini juga telah berhasil memberikan warna dalam pendidikan anti korupsi. 

  

5.2 Saran 

Adapun saran bagi para peneliti selanjutnya antara lain: 

1. Penelitian tentang tingkat addictive game terhadap para pemainnya terutama di 

kalangan mahasiswa. 

2. Penelitian tentang baik atau buruknya pengaruh game yang telah dibuat. 

3. Penelitian mengenai kinerja Gameplay terhadap pemain. 

4. Penelitian mengenai kesempatan bisnis game ini. 

5. Penelitian mengenai efektivitas teknologi struktur program yang telah dibuat. 




