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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari game “Basmi Korupsi” sebagai media pembelajaran anti korupsi adalah 

sebagai berikut 

1. Dalam permainan game “Basmi Korupsi” mampu meningkatkan minat bermain 

game anak muda karena gameplay arcade, tampilan grafis dan karakter 

menggunakan jenis gambar kartun, dan sound effect yang menarik  

2. Adanya reward dan punishment yang berbeda beda setiap stage, seperti stage 1 

ketika menjawab pertanyaan pemain diberi batasan waktu, stage 2 pemain 

memiliki 3 nyawa, stage 3 dan 4 ketika bermain game pemain dibatasi dengan 

waktu, stage 5 pemain memiliki 3 nyawa yang dapat digunakan untuk bermain 

game tersebut. Dan jika permainan selesai muncul informasi tentang tindak pidana 

hukuman penjara dan denda yang harus dibayar ketika seseorang melakukan 

korupsi. 

3. Game berbasis android dan PC bisa dihasilkan dengan menggunakan unity engine, 

karena unity menyediakan untuk jenis platform yang berbeda beda seperti Xbox, 

Ios, WebGL, Tizen dan yang lainnya, sesuai dengan kebiasaan mayoritas anak 

muda yang lebih senang menghabiskan waktu bermain handphone atau di depan 

PC. 

4. Hasil review dari total 30 responden menunjukan adanya peningkatan 

pengetahuan tentang korupsi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian responden 

dengan pertanyan pertanyaan yang diajukan ketika penyebaran angket kuisioner 

post test. 

5.2 Saran 

Dalam pembuatan game ini masih banyak kekurangan, seperti tantangan di setiap 

stage harus dibuat lebih sulit, sehingga pemain merasa penasaran dengan tantangan yang ada 

dalam game tersebut, cakupan korupsi bisa diperluas dengan mengambil contoh kasus lebih 

banyak lagi.



127 

 

 

 

 

Ada beberapa saran yang bisa digunakan sebagai bahan perbaikan game dan 

penelitian lebih lanjut, antara lain: 

1. Melihat dampak keberhasilan penyampaian pesan anti korupsi jika game 

menggunkan contoh kasus korupsi yang ada di Indonesia 

2. Melihat dampak keberhasilan penyampaian pesan anti korupsi jika game 

menggunkan teknik penelitian kualitatif dengan menggunakan pertanyaan pilihan 

ganda. 

3. Melihat pengaruh game dengan jenis platform IOS, Xbox, WebGL dan yang 

lainnya terhadap penyampaian pesan nilai-nilai anti korupsi sehingga 

penyampaiannya bisa lebih luas lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


