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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek lokasi penelitian game edukasi ”Pendidikan Anti Korupsi Melalui Game 

Multiplatform” adalah anak anak yang tinggal di wilayah Kota Semarang, dengan usia 14 sampai 

20 tahun, memilih anak dengan usia tersebut karena, menurut Papilia anak -  anak usia 14 sampai 

20 tahun memiliki pengetahuan yang semakin bertambah, anak mampu menyelesaikan masalah 

sesuai dengan penalaran mereka [28]. Dengan bermain game edukasi ini diharapkan anak 

mendapat pengetahuan baru mengenai pentingnya menghindari bahaya korupsi. Pemilihan anak 

– anak usia 14 sampai 20 tahun untuk menunjang perolehan data informasi analisis data, dan 

untuk memperkenalkan bahaya korupsi, sehingga mereka bisa terlibat dalam upaya 

pemberantasan korupsi. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Semarang dengan anak Usia 16 sampai 20 tahun 

sebagai populasinya. Dan sampel yang diambil sebanyak 40 orang saat PreTest maupun PostTest 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara penelitian dengan 

menggunakan alat tertentu. Sebab itu metode penelitian membahas tentang konsep teori dari 

berbagai metode, kemudian kelebihan dan kelemahan metode yang akan menentukan jenis 

metode yang diterapkan dalam penelitian tersebut [29]. 

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh inormasi mengenai dampak korupsi, upaya 

pemberantasan, dan pemahaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi. 

Untuk itu diperlukan beberapa metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang 

digunakan sebagai berikut: 

3.3.1 Sumber Data 

Penelitian game edukasi”Pendidikan Anti Korupsi Melalui Game Multi 

Platform” menggunakan dua jenis sumber data yaitu
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b. Title Screen 

Game yang memiliki Title Screen yang bagus akan membuat orang tertarik untuk 

memainkannya, dan jika game tersebut berbayar orang tidak akan ragu untuk 

membelinya. 

c. Stroryline 

Pembuatan storyline sangat bagus sebelum memulai pembuatan game, karena dengan 

membuat storyline game akan terlihat lebih menarik, meskipun tidak semua game 

ada elemen storyline. 

d. Intro  

Kekuatan game saat dalam penampilan informasi yang ingin disampaikan biasanya 

menggunakan intro berupa teks, grafik atau animasi. 

e. Sound  

Sebuah game yang dirancang harus memilki sound yang sesuai dengan tema yang 

akan di sampaikan melalui game. 

f. Missions 

Pembuatan game harus mempertimbangakan sebuah misi yang akan di capai 

seseorang jika memainkan game tersebut, game yang memiliki lebih dari satu misi 

akan lebih menarik untuk dimainkan, karena membuat pemain tidak bosan dan 

merasa tertantang 

g. Control Panel 

Peran control panel sangat penting pada sebuah game, melalui kontrol panelah 

pemain bisa mengatur permainan. 

h. Credits 

Tujuan credits adalah untuk menampilkan siapa pembuat aplikasi game tersebut, 

siapa saja yang terlibat. 

i. Copyright 

Copyright bisanya dicantumkan pada sampul CD game atau splash screen game 

j. Setup Program 

Dalam pembuatan game biasanya menggunakan program setup, karena dengan 

program ini game akan dikompilasikan menjadi paket program yang padat. 
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2.3.3 Jenis Jenis Game 

a. Arcade 

Game jenis arcade biasanya memilki jenis tampilan 2D, dan cara menggerakan 

karakternya adalah kiri, kanan, atas, dan bawah. Dan ciri yang lainnya adalah 

pergerakan latar belakang yang selalu berganti, contoh: game Zombie Tsunami, 

Mario Bros  

b. Racing  

Game racing muncul pertama kali tahun 2005. Cara bermain game ini cukup mudah 

pemain harus memenangkan setiap pertandingan balapan. Contoh: Grand Turismo, 

Need for Speed. 

c. Fighting 

Jenis game ini memilki cara bermain, dimana pemain harus memenangkan setiap 

pertandingan bertarung. Contoh: Mortal Combat, Tekken 

d. Shooting 

Jenis game shooting memilki cara bermain sangat mudah, pemain diharuskan untuk 

menembak musuh musuh yang menghalangi ketika bermain. Contoh: Far Cry, 

Stalker 

e. RTS (Real Time Strategy) 

Pemain dalam permainan game RTS harus memikirkan cara untuk memenangkan 

permaina. Contoh: AOV, WarCraft 

f. RPG (Real Playing Game) 

Game jenis ini biasanya menampilkan cerita sangat menarik, pengembangan watak 

karakter yang mendalam, alur cerita yang panjang membuat game ini membutuhkan 

waktu cukup lama untuk memenangkannya. Contoh: COC, Legend of Dragon. 

g. Simulasi 

Game yang menceritakan penggambaran di dunia nyata, seolah olah kita sedang 

mengalami kejadian tersebut. Contoh: Sim City 



25 

 

 

 

2.4 Edukasi 

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia edukasi merupakan proses untuk mengubah 

sikap dan pola pikir manusia atau sekolompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pembelajaran dan pelatihan. Tujuan dari edukasi atau pendidikan adalah 

untuk membuat orang memahami tentang apa yang diajarkan sehingga meraka bisa berfikir 

lebih kritis [20]. 

2.4.1 Game Edukasi 

Menurut Handriyani game edukasi merupakan game yang dirancang untuk 

meningkatkan pembelajaran dan merangsang pola pikir manusia agar dapat lebih 

konsentrasi dalam memecahkan sebuah masalah [20].  

Hurd dan Jenuings berpendapat bahwa game edukasi khsus dirancang untuk 

mengajarkan user tentang pembelajaran materi tertentu dengan lebih menarik. 

Pengembangan konsep game edukasi juga diperlukan agar pemain merasa tertarik 

untuk memainkan game tersebut [20].  

2.4.2 Kriteria Game Edukasi 

Menurut Hurd dan Jenuings ada 7 kriteria yang harus dimiliki dalam 

perancanagan game edukasi antara lain [22] 

a. Nilai Keseluruhan 

Nilai keseluruhan perancangan game berpusat pada desain dan panjang durasi 

yang dibutukan untuk menyelesaikan permaianan tersebut. 

b. Dapat Digunakan 

Game edukasi harus mudah di akses dengan merancang interface yang user friendly 

sehingga akan memudahkan user 

c. Keakuratan 

Perancangan game edukasi harus memperhatikan penggambaran model agar dapat 

dituangkan dalam percobaan atau perancangannya. 
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d. Kesesuaian 

Game edukasi harus diadaptasikan sesuai dengan keperluan user untuk mendukung 

sebuah pembelajaran 

e. Relevan 

Game dapat diaplikasikan sesuai dengan keinginan user, agar dapat sesuai maka 

sistem harus membimbing user mencapai tujuan pembelajaran. 

f. Objektifitas 

Objektifitas menentukan tujun user dalam bermain game, serta untuk melihat apakah 

game tersebut sukses atau gagal sebagai media pembelajaran. 

 

g. Umpan Balik 

Untuk membuat user memahami game edukasi tersebut sesuia atau tidak sebagai 

media pembelajaran, maka di perlukan feedback kepada user ketika mereka selesai 

bermain game. 

2.5 Macam Macam Karakter Game 

Setiap game memiliki berbagai macam jenis karakter dari yang realis sampai kartun, 

berikut penjelasan beberapa karakter dalam game pada umumnya [23]: 

a. Kartun adalah bentuk gaya gambar yang bersifat menghibur, dan 

penyampaiannya berupa komik atau animasi, gambar kartun identetik dengan 

nama karaikatur dengan cara gambarnya bebas atau tidak sesuai dengan bentuk 

proposionalnya. 

b. Realis adalah bentuk gaya gambar yang penggambarannya menyesuiakan dengan 

situasi atau keadaan yang ada. Sehingga gambar gambar realis memiliki tingkat 

kemiripan sangat tinggi dengan objek aslinya atau bisa juga disebut dengan istilah 

photorealism.  

c. Anime adalah cara gambar Jepang yang dikenalkan pada tahun 1960-an oleh 

Osamu Tezuka. Cara penggambaran anime dengan kartun hampir sama yaitu lucu 

dan menghibur, yang membedakan hanya pembawaan warna dan karakternya dan 

lebih banyak menggunakan elemen garis, serta cenderung mempertahankan 

anatomi manusia dalam penggambarannya. 
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d. Minimalis adalah gaya gambar yang sangat sederhana yang bisa mencakup 

bentuk kartun maupun realis sesuai dengan proporsi pembuatan karakter yang 

diinginkan, serta tidak banyak menggunakan elemen garis. 

2.6 Android 

Pengertian android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 

perangkat seluler layar sentuh. Android pada dasarnya memanipulasi langsung dengan 

menggunakan sentuhan pada dunia nyata seperti disentuh, digesek, membalikkan dan 

mencubit. Yang merilis Android adalah Google di bawah lisensi Apache. Android juga 

memiliki pasar yang luas sehingga fungsionalitas perangkat ditulis dengan menggunakan 

bahasa pemrograman pada umumnya [24]. 

2.7 Komputer (PC) 

Komputer berasal dari kata compute yang artinya menghitung dan putare artinya 

memikirkan penghitungan atau penggabungan. Dalam perkembangan kegunaannya 

sekarang ini komputer di gabungkan dengan beberapa media, sehingga pembelajaran akan 

lebih efektif [25]. 

2.8 IOS 

Menurut Wicaksono iOS merupakan jenis sistem operasi yang dikembangkan oleh 

perusahaan Apple Inc. Pada tahun 2007 sistem operasi pertama kali yang diluncurkan Apple 

adalah iPhone dan iPod Touch, namun seiring perkembangan teknologi yang semakin maju 

iOS di kembangkan dengan keluaran produk iPad dan Apple TV [26]. 

 

 

2.9 WebGL 

Pengertian WebGL adalah API JavaScript untuk proses rendering tampilan grafis 3D atau 

2D secara interaktif pada browser web kompatibel tanpa menggunakan plugin.  
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2.10 Unity 

 

Gambar 2. 1 Logo Engine Unity 

Unity salah satu engine yang mempunyai fitur terbaik dalam mengembangkan sebuah 

game di berbagai jenis platform. Unity mampu menyatukan semua elemen seperti suara, 

animasi, background untuk menghasilkan sebuah produk. Bahasa pemrograman yang 

digunakan adalah C#, javascript, dan boo [27]. 

2.11 Teori Kognitif Berdasarkan Perkembangan Manusia 

Perkembangan kognitif manusia mulai sejak lahir hingga dewasa dari sudut pandang 

holistik menurut Papilia, sebagai berikut [28] 

 Usia 0 – 1 bulan: pembelajaran yang di lakukan melalui kebiasaan yang biasa dilakukan 

untuk merangsang sensorimotorik anak 

 Usia 1 – 6 bulan: anak dapat mengulangi perilaku yang mampu menimbulkan efek 

senang, anak mampu mengatur sensor motoriknya sendiri 

 Usia 6 – 12 bulan: anak mampu dilibatkan pada tujuan tertentu, anak dapet meniru, dan 

mengulangi hal hal yang pernah dilakukan 

 Usia 12 – 18 bulan: anak sudah mengerti tentang sebab akibat yang ditimbulkann, anak 

mampu dilibatkan dalam sebuah permainan. 

 Usia 18 – 30 bulan: anak mampu mengenali berbagai simbol informasi dengan 

melakukan pengelompokan, dan pada usia ini anak memasuki tahap perkembangan 

praoperasional 

 Usia 30 – 36 bulan: anak mampu mengetahui perumpamaan benda, anak mampu belajar 

menghitung, anak juga sudah mampu mengenali warna dasar 

 Usia 3 – 4 tahun: anak mampu mengetahui beraneka ragam simbol, anak mampu 

melakukan permainan pura – pura, dan anak mampu mengenali sejarah seseorang. 
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 Usia 5 – 6 tahun: anak sudah mulai memahami antara realita dan imajinasi, anak mampu 

mengatur strategi. 

 Usia 7 – 8 tahun: anak sudah memahami antara sebab dan akibat, anak mampu 

menyelesaikan banyak tugas, anak mampu menggunakan penalaran induktif dan 

konserversi 

 Usia 9 – 11 tahun: anak mampu mempertimbankan berbagai macam kondisi untuk 

mengambil strategi keputusan 

 Usia 12 – 15 tahun: anak mulai mempunyai ingatan yang luas, dan anak sudah mencpai 

tahap perkembangan operasi formal 

 Usia lebih dari 16 tahun: pengetahuan anak semakin bertambah dan anak mampu 

menyelesaikan masalahnya dengan penalaran mereka. 
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Data Primer 

Dalam mendapatkan data primer penulis melakukan metode observasi untuk 

mengamati jenis game anti korupsi yang ada di Google Play. Alasan memilih 

observasi di Google Play karena merupakan tempat atau wadah dari berbagai jenis 

game. Penulis mengamati keseluruhan game mulai dari genre, jumlah download, 

rating, dan cara bermain game tersebut. Tujuannya adalah supaya penulis dapat 

membuat konsep yang baru. Kemudian penulis juga menggunakan metode kuisioner, 

kuisioner dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden yang dipilih secara 

acak tentang pemahaman bahaya korupsi, sehingga penyimpanan dalam game akan 

lebih mudah diterapkan. 

  Data Sekunder 

Dalam mendapatkan data sekunder penulis menggunakan data yang sudah 

dirilis secara resmi di web KPK. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Berikut ini metode pengumpulan data yang dipilih oleh penulis: 

1. Studi Literatur / Kepustakaan 

Studi literatur dilakukan dengan mencari data refrensi yang mendukung 

penelitian ini, mulai dari jurnal, artikel, makalah atau sumber data yang lainnya, yang 

mendukung dalam penelitian ini.  

 

2. Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan melihat 

kebiasaan dari keseharian manusia yang dibantu dengan panca indera dan indera yang 

lainnya. Penerapan dalam penelitian ini penulis mengamati berbagai macam jenis 

game anti korupsi yang ada di Google Play, dengan tujuan untuk mengetahui genre 

yang tepat untuk pembuatan game edukasi”Pendidikan Anti Korupsi Melalui Game 

Multi Platform”, untuk mengetahui game play yang bagus agar informasi bisa 

tersampaikan. 
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3. Kuisioner 

Pengumpulan data kuisioner ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

baik sebelum memainkan game ataupun sesudah memainkan game kepada 30 orang 

yang ada di wilayah Kota Semarang secara acak. 

 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan menggunakan berbagai metode 

penelitian dan didukung hasil dari pre test ke 30 orang responden, maka penulis memutuskan 

untuk membuat game anti korupsi sesuai dengan pendapat dari responden tersebut. Sebagian 

besar responden adalah anak muda usia 15 tahun sampai 24 tahun, dan mayoritas dari mereka 

tidak mengatahui perkembangan korupsi dari masa ke masa, yang mereka ketahui hanya kasus 

korupsi yang sedang di tangani KPK saat ini saja seperti kasus E-KTP.  

Dengan perolehan data tersebut penulis memiliki peluang untuk memberikan edukasi 

pencegahan anti korupsi melalui game, dengan pemyampaian yang berbeda karena disetiap 

stage responden akan mendapatkan informasi atau pengatahuan tentang kasus korupsi di 

Indonesia lengkap dengan dendan dan hukuman pidananya jika seseorang melakukan korupsi. 

 

3.4 Metode Pengembangan Game 

Dalam pembuatan game edukasi”Pendidikan Anti Korupsi Melalui Game Multi 

Platform” diperlukan rancangan game yang terstruktur agar aplikasi game tersebut 

berjalan sesuai yang diinginkan. Permainan game anti korupsi akan dibuat sebagai 

berikut: 

  Alur Permainan: 

o Di game edukasi”Pendidikan Anti Korupsi Melalui Game Multi Platform” 

tersedia 5 stage. Dan setiap stage memilki cara bermain yang berbeda. Di stage 

1 pemain harus menjawab pertanyaan seputar korupsi. Di stage 2 pemain harus 

menyentuh palu dan hati untuk menambah poin, dan jika menyentuh uang maka 

nyawa berkurang. Di stage 3 pemain harus menangkap palu dan hati untuk 
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menambah poin, dan gameover jika menyentuh uang, emas, kado, tantangan 

dalam permainan ini waktu. di stage 4 pemain harus menyentuh uang, atm, emas, 

untuk mendapatkan uang, tantangannya adalah waktu. Di stage 5 pemain harus 

menghalangi musuh yang mendekat, jika menyentuh musuh poin bertambah, 

terkena uang maka nyawa akan berkurang. 

o Disemua stage jika gameover akan muncul tampilan pop-up tentang kasus 

korupsi mulai dari penyuapan, TPPU (Tindak Pidana Pencucuian Uang), 

Gratifikasi, Pengadaan Barang dan Jasa lengkap dengan tuntutan pidana dan 

denda jika melanggar 

Dalam pembuatan game anti korupsi penulis memilih membuat genre arcade karena 

tujuan dari game ini adalah untuk mengedukasi anak muda tentang kasus korupsi dengan 

tampilan game yang lebih menyenangkan, dan di dalam permainan game ini tidak ada 

keharusan pemain harus menyelesaikan misi apa supaya bisa ke misi selanjutnya. 
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Gambar 3. 1 Kerangka Pengembangan Game 

 



35 

 

35 

 

 

3.5 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

   

 

  

  

 

 

  

  

 

Gambar 3. 2 Alur Kerangka Pikiran Pengembangan Game
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