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ABSTRAK 

 

Perkembangan software juga diiringi dengan perkembangan forum menulis. Forum roleplay adalah sebuah 

permainan yang para pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh fiktif dan berkolaborasi untuk merajut sebuah 

cerita bersama. Dalam pembentukan sebuah sifat karakter, masing-masing Puppet Master menentukan sendiri 

bagaimana karakter tersebut akan berjalan. Dalam penelitian ini, peneliti membangun aplikasi untuk 

menghitung keeratan hubungan berdasarkan tipe golongan darah Puppet Master terhadap pembentukan sifat 

chara di forum roleplay New IndoHogwarts yang bertujuan untuk melihat keeratan sifat yang dibangun oleh 

Puppet Master terhadap chara cenderung mengarah pada pembentukan yang stereotif atau tidak. Teknik analisis 

data yang digunakan  menggunakan uji non-parametrik korelasi Rank Spearman dengan taraf signifikansi 0,05. 

Penelitian ini menghasilkan koefisien korelasi (rs=0,99) karena nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat 

kesalahan (95%) maka hipotesis diterima, yang menunjukkan ada pengaruh signifikan antara kedua variabel 

tersebut. Hal ini berarti terdapat hubungan antara golongan darah dengan pembentukan sifat chara terbukti 

memiliki hubungan yang erat. 

Kata kunci: Korelasi Rank Spearman, signifikansi, golongan darah, sifat chara. 

 

ABSTRACT 

 

Software development is also accompanied by the development of a forum post. Roleplay Forum is a game that 

the players play the role of fictional characters and collaborate to weave a plot. In the formation of a character 

trait, respectively Puppet Master determined for themselves how the character will goes. In this study, 

researchers built the application to measure the relationship were based on the blood-type on the forming of 

Puppet Master‟s chara properties in New IndoHogwarts Roleplay Forum which aims to see the personalities of 

chara built by Puppet Master likely to lead the stereotypes personalities or not. Data analysis techniques used 

using Spearman rank correlation analysis with significance level 0.05. This research resulted in the correlation 

coefficient (r = 0.99) because the significance value is less than the level of confidence (95%) then the 

hypothesis is accepted, which showed significant effect between the two variables. This means that there is a 

relationship between blood-type with the becoming of chara properties shown to have firm relationship. 

Keywords: Spearman Rank Correlation, significance, blood type, becoming of chara properties. 
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I. I.  PENDAHULUAN 

Forum roleplay adalah sebuah permainan yang para 

pemainnya memainkan peran tokoh-tokoh fiktif dan 

berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. 

Dalam pembentukan sebuah sifat karakter, masing-

masing Puppet Master menentukan sendiri bagaimana 

karakter tersebut akan berjalan. Hubungan  antara 

golongan darah dan kepribadian dipelajari dan 

dikembangkan oleh Mashiko Nomi, seorang wartawan 

Jepang, pada tahun 1970. Dipicu oleh sebuah makalah 

yang diterbitkan oleh Furukawa Takeji, dalam jurnal 

Penelitian Psikologis tentang „The Study of 

Temperament through Blood Type‟. Menurut hasil 

studinya, sangat dipercayai bahwa golongan darah 

seseorang akan mempengaruhi sebuah kepribadian. 

Meskipun tidak banyak korelasi secara ilmiah 

dalam menilai karakter seseorang dengan melihat dari 

golongan darahnya, tetapi masyarakat Jepang 

cenderung sangat menyukai hal tersebut untuk 

mengetahui karakter kepribadian seseorang (Hisataka 

dan Brase, 2007:59). 

Teknik analisis data yang digunakan 

menggunakan uji non-parametrik korelasi Rank 

Spearman. Korelasi Spearman rho dapat digunakan 

sebagai uji data test statistik, dimana beberapa 

kelompok data dapat diketahui korelasinya. Korelasi 

Rank Spearman digunakan untuk menguji hipotesis 

hubungan antara dua variabel dan melihat kuat 

lemahnya hubungan dan arah hubungan antara dua 

variabel. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. METODE PENGUMPULAN DATA 

Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam 

penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan 

data dengan cara: 

1. Kuesioner yang digunakan dalam mendukung 

penelitian ini yaitu kuesioner tertutup 

mengenai Pengaruh Sifat Berdasarkan 

Golongan Darah Puppet Master Terhadap 

Pembentukan Sifat Chara; yang nantinya akan 

diberikan kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan data yang diperlukan. Adapun pihak-

pihak yang terkait adalah member forum New 

IndoHogwarts yang bermain di dalamnya. 

2. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai 

usaha guna memperoleh data yang bersifat 

teori sebagai pembanding dengan data 

penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat 

diperoleh dari literatur, catatan kuliah serta 

tulisan lain yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 

B. METODE PENGEMBANGAN SISTEM  

Dalam analisis dan perancangan ini digunakan metode 

RUP (Rational Unified Process). Dimana fokus utama 

ini melihat pada hubungan antar objek-objek dalam 

pencapaian tujuan. 

 
Gambar 1.Fase-fase dan Major Milestones  

di dalam proses 

Dalam metode ini, terdapat empat tahap 

pengembangan perangkat lunak, yaitu: 

 

1. Fase Inception: 

Pada tahap ini pengembang mendefinisikan 

batasan kegiatan, melakukan analisis 

kebutuhan user, dan melakukan perancangan 

awal perangkat lunak. 

 

2. Fase Elaboration:  
Pada tahap ini dilakukan perancangan 

perangkat lunak mulai dari menspesifikasikan 

fitur perangkat lunak hingga perilisan 

prototipe versi  Betha dari perangkat lunak. 

 

3. Fase Constrtution:  
Pengimplementasian rancangan perangkat 

lunak yang telah dibuat dilakukan pada tahap 

ini. Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi 

akhir yang sudah disetujui administrator 

dirilis beserta  dokumentasi perangkat lunak. 

 

4. Fase Transition:  
Instalasi,  deployment  dan sosialisasi 

perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. 

Dalam tahap transisi akan diperoleh umpan 

balik dari pengguna yang dapat dimanfaatkan 

oleh perbaikan perangkat lunak. 

 

III. PEMBAHASAN 

A. Hitung Koefisien Korelasi Spearman (  ) 

Koefisien korelasi peringkat Spearman (   ) 

adalah suatu ukuran dari kedekatan hubungan 

antara dua variabel ordinal. Dengan demikian 

koefisien korelasi peringkat Spearman 

berfungsi mirip dengan koefisien korelasi 

linier (r), hanya saja yang digunakan adalah 

nilai-nilai peringkat dari variabel x dan y, 

bukan nilai sebenarnya.  
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Perhitungan koefisien korelasi 

peringkat Spearman dilakukan melalui tahap-

tahap sebagai berikut:  

1. Penyusunan peringkat dari data. 

2. Penentuan selisih peringkat dari pasangan 

data. 

3. Perhitungan Koefisien Korelasi Rank 

Spearman, dimana: 

     
 

 (    )
∑  

 

 

   

 

dan; 

z =       (√   ) 

 

B. Bahan Penelitian  

Pada penelitian ini, data-data yang diperlukan 

sebagai landasan untuk membangun aplikasi adalah 

data kuesioner yang telah disebarkan dengan 

menggunakan media Google Drive.  

Pada sepuluh pertanyaan kuesioner terdapat 

dua variabel dengan setiap indikator pertanyaan 

diberikan bobot nilai di setiap jawabannya, 

kemudian data tersebut ditransformasi menjadi skala 

ordinal. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau 

daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan 

lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan 

jawaban (kuesioner tertutup) atau memberikan 

kesempatan responden menjawab secara bebas 

(kuesioner terbuka). 

 

C. UJI COBA 

Pada uji coba ini, peneliti menggunakan 5% 

taraf signifikansi pengujian dengan tingkat 

keyakinan analisis penelitian sebesar 95% dari 

keseluruhan data. 

 

Tabel 1. Pengujian Uji Coba 

Proses Hitung Hasil 

ΣD
2
 = 501 

Rs = 1-

((6*501)/(87*(87
2
-

1)) = 0.99 

Mendekati sempurna. 

z = 0.99*(√(87-1) 

= 9.18 

Berada di daerah penolakan -

9.18 < -1.96 dan 9.18 > 1.96 

Data yang ada di atas dianalisis dengan teknik 

uji statistik non-parametrik. Dari hasil analisis data 

yang diperoleh menunjukkan bahwa kedekatan 

hubungan kedua variabel mendekati hubungan yang 

sempurna.  

Berdasarkan latar belakang penelitian, 

peneliti melakukan penelitian terhadap para member 

di sebuah Forum Roleplay New IndoHogwarts. 

Kriteria subyek ini dipilih karena peneliti berusaha 

sedapat mungkin menyesuaikan kriteria subyek pada 

penelitian yang telah lebih dulu dilakukan di Jepang.  

Adapun subyek penelitian ini merupakan 

individu-individu yang berada di rentang usia remaja 

sampai dewasa (usia bekerja dan siap bekerja). 

Namun karena keterbatasan, peneliti hanya 

mengambil sampel dari para member sebanyak 87. 

Subyek penelitian tidak dibatasi oleh jenis kelamin, 

agama, ras dan status pernikahan.  

 

Tabel 2. Persentase responden kuesioner 

Response Jumlah Persentase 

Sangat Setuju 21 24,1% 

Setuju 30 34,4% 

Netral 20 22,9% 

Tidak Setuju 13 14,9% 

Sangat Tidak 

Setuju 
3 3,4% 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan aplikasi Perhitungan Keeratan 

Hubungan dengan menggunakan Korelasi 

Rank Spearman menghasilkan keeratan 

hubungan. Dalam perhitungan korelasi 

tersebut membuktikan bahwa keeratan kedua 

variabel terbukti memiliki hubungan yang erat 

dengan perhitungan nilai koefisien korelasi 

mencapai 0.99. Diketahui bahwa ada korelasi 

antara variabel, karena hasil Zhitung > Ztabel 

yaitu 9.18 > 1.96 maka H0 ditolak dengan 

taraf keyakinan penelitian sebesar 95%. Yang 

menunjukkan ada pengaruh signifikan antara 

kedua variabel tersebut.  

2. Sebanyak 87 responden menghasilkan hasil 

penggolongan sifat berdasarkan golongan 

darah  pada tabel 5.12 menjelaskan bahwa 

24,1% menyatakan jawabannya sangat setuju 

dan 34,4% untuk jawaban setuju dengan 

penggolongan sifat berdasarkan tipe golongan 

darah. Persentase yang tinggi menunjukkan 

bahwa individu tersebut merasakan adanya 

kesamaan pengembangan potensi diri yang 

berkelanjutan, terbuka terhadap pengalaman-

pengalaman baru, menyadari potensi diri, dan 

dapat melihat kemajuan diri dari waktu ke 

waktu. Sedangkan 22,9% memberikan 

jawaban yang netral terhadap penggolongan 

sifat tersebut serta 16 responden memberikan 

13% dan 3% untuk jawaban tidak setuju dan 

sangat tidak setuju. Perbedaan nilai persentase 

ini jika dilihat dari gambaran kepribadian 

yang diperoleh dari hasil penelitian, tampak 

bahwa ada persamaan tipe kepribadian 

tertentu yang mendominasi masing-masing 

golongan darah dan merupakan ciri khas yang 
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mudah dikenali pada setiap individu dengan 

golongan darah tertentu.  

 

Sebagai bahan pertimbangan pengembangan penelitian 

lebih lanjut, ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan dengan harapan akan menjadi saran yang 

bermanfaat, antara lain: 

1. Pada sistem ini, perhitungan dilakukan secara 

obyektif dengan mengambil data besar dari 

seluruh subyek penelitian, sehingga 

diharapkan kedepannya dapat dikembangkan 

menjadi perhitungan yang lebih spesifik 

dengan menghitung keeratan hubungan kedua 

variabel untuk setiap masing-masing 

responden.  

2. Untuk memperkuat analisis penggolongan 

sifat berdasarkan golongan darah dapat 

dilakukan penelitian lebih dalam dengan 

memperbanyak soal dan responden yang 

dapat mempertajam hasil penelitian. 

Penelitian sejenis masih dapat dilakukan 

terhadap bidang penelitian lainnya yang 

memiliki hubungan signifikan dengan 

variabel tertentu, seperti Hubungan 

Karakteristik Peternak dan Jumlah Ternak di 

bidang peternakan serta Mengukur Diet 

Pribadi berdasarkan Golongan Darah di 

bidang kesehatan. 
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