
 
 

 
 

BAB IV 

PERANCANGAN PERMAINAN DAN HASIL 

 

4.1 Data Pengujian Tahap Awal 

Sebelum proses pembuatan permainan, perlu dilaksanakan penyebaran kuesioner guna 

mengetahui seperti apa permainan yang diminati oleh sasaran penelitian.  

Berikut ini adalah hasil dari kuesioner pretest yang sudah dilaksanakan.  

a. Jenis game yang lebih disukai oleh responden 

 

Gambar 4.1 Data responden jenis permainan yang disukai 

 

Sebagian besar responden yaitu sebanyak 71% lebih menyukai permainan strategi seperti 

“Clash of Clans“, “Mobile Legend“,“Plants vs Zombies“ dan lain sebagainya. 

 

b. Permainan edukasi bertema kesehatan gigi dan mulut yang pernah ditemukan oleh 

responden 
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Gambar 4.2 Data permainan bertema sejenis yang pernah responden temukan 

 

Semua responden menjawab bahwa mereka tidak pernah/belum pernah menemukan 

permainan edukasi yang mengangkat tema kesehatan gigi dan mulut. 

Maka dari hasil yang didapat dari kuesioner pre-test tersebut, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Jenis permainan strategi lebih disukai oleh responden. 

2. Responden belum pernah menemukan permainan edukasi bertema kesehatan gigi dan 

mulut. 

4.2 Perancangan Permainan Pertahanan Gigi 

Pertahanan Gigi dirancang dengan tujuan memberikan informasi kepada pemain mengenai 

cara yang baik dan benar yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Fungsi 

edukasi informatif pada permainan ini ada pada gameplay atau cara bermain di dalam permainan 

yang secara tidak langsung mengedukasi pemain permainan Pertahanan Gigi. Selain itu info 

singkat mengenai cara merawat gigi dan mulut juga disisipkan di galeri yang dapat dikunjungi 

lewat menu utama dalam permainan, dan pada layar disaat pemain kalah pada suatu level dalam 

permainan. 

4.2.1 Perancangan Tingkatan dalam Permainan 

Dalam permainan Pertahanan Gigi terdapat 9 tingkatan(level) dalam permainan yang terbagi 

menjadi 2 jenis permainan, yaitu jenis permainan pertahanan menara(turret defense) dan jenis 
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permainan menghapus kuman. Jenis permainan pertahanan menara adalah jenis permainan utama 

yang diangkat dalam permainan ini. Berikut rancangan tingkatan dalam permainan Pertahanan 

Gigi. 

Tabel 4.1 Rancangan tingkatan dalam permainan 

Tingkatan Jenis permainan Keterangan dalam permainan 

Tingkatan 1 Menghapus kuman Tingkat 1, merupakan panduan mengenai 

permainan menghapus kuman, seperti bagaimana 

menggerakkan sikat gigi dan bagaimana 

menghapus kuman. 

Tingkatan 2 Pertahanan menara Tingkat 2, merupakan panduan mengenai 

permainan pertahanan menara, seperti bagaimana 

memasang menara, apa yang harus dilakukan 

untuk memenangkan permainan. 

Tingkatan 3 Pertahanan menara Tingkat 3, merupakan permainan pertahanan 

menara dimana pemain diperbolehkan memasang 

menara penembak sebanyak 9 buah. Adapun 

kuman sebagai musuh dalam tingkat ini adalah 

kuman yang kedua. 

Tingkatan 4 Menghapus kuman Tingkat 4, merupakan permainan menghapus 

kuman dimana pemain diharuskan melakukan 

gerakan atas-bawah pada sikat gigi supaya kuman 

dapat dihapus. Adapun batasan waktu dalam 

permainan ini yaitu 50 detik. 

Tingkatan 5 Menghapus kuman Tingkat 5, merupakan permainan menghapus 

kuman dimana pemain harus melakukan 

penghapusan secara urut dari jalur kuman yang 

sudah ditentukan. Adapun pemain diharuskan 
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melakukan pengulangan penghapusan sebanyak 3 

kali dalam tingkat ini. 

Tingkatan 6 Pertahanan menara Tingkat 6, merupakan permainan pertahanan 

menara dengan kuman kedua dan ketiga sebagai 

musuh dalam tingkat ini. Adapun batasan 

pemasangan menara penembak yaitu sebanyak 10 

buah. 

Tingkatan 7 Pertahanan menara Tingkat 7, merupakan permainan pertahanan 

menara dengan kuman kedua dan ketiga sebagai 

musuh dalam tingkat ini, namun dengan jarak 

kemunculan kuman yang lebih cepat dari tingkat 

6. Adapun batasan pemasangan menara penembak 

yaitu sebanyak 9 buah. 

Tingkatan 8 Pertahanan menara Tingkat 8, merupakan permainan pertahanan 

menara dengan kuman kedua, ketiga, dan 

keempat sebagai musuh dalam tingkat ini. 

Adapun batasan pemasangan menara penembak 

yaitu sebanyak 10 buah. 

Tingkatan 9 (bos) Pertahanan menara Tingkat , merupakan permainan pertahanan 

menara dimana pemain harus melawan bos 

kuman. Adapun batasan pemasangan menara 

penembak yaitu sebanyak 8 buah. 

 

4.2.2 Perancangan alur permainan “Pertahanan Gigi” 

Model rancangan alur permainan “Pertahanan Gigi“ ditunjukkan pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.3 Rancangan alur permainan 

 

4.3 Pembuatan Aset Permainan Pertahanan Gigi 

Setelah rancangan permainan telah dibuat, proses selanjutnya adalah pembuatan aset di 

dalam permainan. Pembuatan aset disimpan dalam format png (Portable Network Graphics) 

yang kemudian akan di di susun di dalam game engine yang sudah dipilih. Alasan dipilihnya 

format ini adalah karena format ini mendukung transparansi karena memiliki saluran 

transparansi 8-bit. Berikut ini adalah tabel aset permainan yang ada. 

4.3.1 Aset Tombol Permainan Pertahanan Gigi 

Berikut adalah kumpulan aset yang digunakan dalam proses pengembangan permainan 

Tabel 4.2 Aset permainan “Pertahanan Gigi” 

 

Tombol main, ada pada menu utama permainan. Akan 

menuju ke tutorial jika pemain belum pernah 

memainkan, atau menuju ke pemilihan level jika 

tutorial sudah dimainkan. 

 

Tombol keluar, ada pada menu utama permainan. 

Akan menutup permainan jika di sentuh. 



22 
 

 

Tombol galeri, ada pada menu utama permainan. 

Akan menuju layar galeri jika disentuh. Penyelesaian 

permainan diperlukan untuk memunculkan tombol 

 

Tombol lanjut, ada pada level tutorial, tipe permainan 

menghapus kuman, dan pada layar saat pemain 

memenangkan suatu permainan. 

 

Tombol coba lagi, ada pada layar saat pemain kalah. 

Sentuh untuk mengulang permainan yang kalah. 

 

Tombol rumah, ada pada layar galeri. Akan menuju 

ke halaman utama jika disentuh. 

 

Tombol tutup, ada pada layar galeri. Akan menutup 

info yang ada jika disentuh. 

 

Tombol level 1, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level tutorial permainan. 

 

Tombol level 2, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level tutorial kedua dalam permainan. 

 

Tombol level 3, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level ketiga dalam permainan. 

 

Tombol level 4, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level keempat dalam permainan. 
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Tombol level 5, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level kelima dalam permainan. 

 

Tombol level 6, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level keenam dalam permainan. 

 

Tombol level 7, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level ketujuh dalam permainan. 

 

Tombol level 8, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level kedelapan dalam permainan. 

 

Tombol level 9, ada pada layar pemilihan level. Akan 

menuju level kesembilan atau level melawan boss 

dalam permainan. 

 

Tombol mulai, ada pada permainan pertahanan 

menara dalam permainan. Jika disentuh akan memulai 

permainan yang dipilih. 

 

Tombol x2, ada pada permainan pertahanan menara 

dalam permainan. Jika disentuh akan meningkatkan 

kecepatan permainan. 

 

Tombol normal, ada pada permainan pertahanan 

menara dalam permainan. Jika disentuh akan membuat 

kecepatan permainan kembali seperti semula. 
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Tombol pause, ada pada permainan pertahanan 

menara dalam permainan. Jika disentuh akan 

menghentikan kecepatan permainan. 

 

Tombol exit, ada pada permainan pertahanan menara 

dalam permainan. Jika disentuh akan membuat pemain 

kembali pada layar pemilihan level. 

 

4.3.2 Aset Permainan Pertahanan Gigi (Sprite) 

Pengertian Sprite adalah satu kesatuan dalam sistem grafik komputer yang bisa dimanipulasi 

dan dipindahkan. Berikut adalah Sprite dalam permainan Pertahanan Gigi yang perlu 

diperhatikan. 

 

Tabel 4.3 Aset permainan “Pertahanan Gigi” 

 

Sikat gigi, ada pada permainan menghapus kuman. Seret 

untuk menghapus kuman yang ada. 

 Batas atas, ada pada level keempat dalam permainan. 

Sentuh batas atas dan batas bawah dengan Sikat gigi untuk 

menghilangkan kuman. 

 Batas bawah, ada pada level keempat dalam permainan. 

 

Kuman pertama, ada pada permainan menghapus kuman 

dan pertahanan menara. 

 

Kuman kedua, ada pada permainan pertahanan menara. 

Memiliki ketahanan yang lebih dibandingkan kuman 

pertama. 
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Kuman ketiga, ada pada permainan pertahanan menara. 

Memiliki ketahanan yang lebih dibandingkan kuman 

kedua, dan bergerak lebih cepat dibandingkan kuman 

pertama dan kedua. 

 

Kuman keempat, ada pada permainan pertahanan menara. 

Memiliki ketahanan yang lebih buruk dari semua kuman, 

tetapi bergerak sangat cepat. 

 

Raja Kuman, ada pada permainan pertahanan menara 

level kesembilan. 

 

Odol penembak, ada pada permainan pertahanan menara. 

Pasang untuk mengalahkan kuman yang muncul. 

 

Rumput, ada pada permainan pertahanan menara. Sentuh 

untuk membuat Menara penembak. 

 

Gigi, ada pada permainan pertahanan menara. Jangan 

biarkan musuh menyentuh gigi hingga permainan berakhir. 

 

Aneka makanan, ada pada permainan pertahanan menara. 

Tempat munculnya musuh. 

 

Ikon permainan Pertahanan Gigi. 
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4.3.3 Informasi Edukasi dalam Permainan “Pertahanan Gigi” 

Selain fungsi edukasi pada gameplay permainan, Pertahanan Gigi juga memberikan edukasi 

informatif yang bisa ditemukan pada layar galeri dan layar disaat pemain mengalami kekalahan 

pada suatu permainan. Berikut adalah tabel gambar edukasi informatif yang ada pada permainan 

Pertahanan Gigi yaitu:  

Tabel 4.4 Informasi edukatif permainan “Pertahanan Gigi” 

 

Informasi galeri 1, “Obat kumur sangat 

efektif membersihkan plak dan bakteri dalam 

mulut“. 

 

Informasi galeri 2, “Menyikat gigi setelah 

sarapan di pagi dapat menjaga mulut tetap 

segar seharian “. 

 

Informasi galeri 3, “Gunakanlah pasta gigi 

yang mengandung Flouride dan gigimu akan 

kuat “. 

 

Informasi galeri 4, “Lakukan pemeriksaan ke 

dokter gigi paling tidak setiap 6 bulan sekali “. 

 

Informasi galeri 5, “Sisa makanan manis 

dapat menimbulkan plak pada gigi dan dapat 

merusak gigi “. 
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Informasi galeri 6, “Pada malam hari saat kita 

tidur, bakteri dalam mulut berkembang 3x 

lebih cepat “. 

 

Informasi galeri 7, “Menyikat gigilah dengan 

arah dari gusi ke gigi supaya gusi tetap sehat “. 

 

Informasi galeri 8, “Saat menyikat gigi, 

genggaman dan gosokkan terlalu keras dapat 

merusak email gigi “. 

 

Informasi galeri 9, “Buah dan sayur dapat 

membersihkan gigi, misalnya adalah wortel 

dan apel “. 

 

Informasi kalah 1, “Gigi Hipersensitif/gigi 

ngilu bisa terjadi apabila anda mengkonsumsi 

makanan atau minuman yang terlalu dingin, 

manis ataupun asam“. 

 

Informasi kalah 2, “Kekurangan Vitamin B, 

Vitamin C, dan zat besi dapat menyebabkan 

sariawan“. 
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Informasi kalah 3, “Sisa makanan terutama 

yang bersifat manis dan asam dapat membuat 

gigi berlubang apabila dibiarkan menempel 

pada gigi terlalu lama “. 

 

Informasi kalah 4, “Selain menyikat gigi, 

berkumur dengan obat kumur dan penggunaan 

benang gigi dapat mengangkat sisa makanan 

bahkan di bagian yang sulit dijangkau “. 

 

Informasi kalah 5, “Permen, coklat, dan kue 

dengan pemanis buatan sangat tidak baik untuk 

kesehatan gigi “. 

 

Informasi kalah 6, “Mengunyah es batu dapat 

memicu gigi ngilu “. 

 

Informasi kalah 7, “Sisa makanan yang 

mengandung karbohidrat seperti kentang, 

singkong, atau nasi juga dapat menyebabkan 

gigi berlubang jika dibiarkan menempel di gigi 

terlalu lama “. 

 

4.4 Penyusunan Permainan Menggunakan Game Engine Construct 2 

Setelah aset yang dibuat terkumpul, proses selanjutnya adalah proses pengembangan 

permainan menggunakan aplikasi pengembang permainan. Pada penelitian ini aplikasi yang 
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digunakan adalah Construct 2. Alasan digunakannya aplikasi ini adalah karena aplikasi berbasis 

HTML 5 ini sangat mudah dimengerti untuk publik. 

 

Gambar 4.4 Logo game engine Construct 2 

Dalam permainan Pertahanan Gigi ini terdapat dua jenis permainan yang dapat dimainkan 

oleh pemain. Permainan pertama adalah permainan menghapus kuman dan permainan lainnya 

adalah permainan pertahanan menara (turret defense). Berikut adalah penjelasan mengenai kedua 

tipe permainan yang ada pada permainan Pertahanan Gigi : 

a. Permainan menghapus kuman 

Pada permainan ini, pemain diminta menghapus kuman yang ada pada gigi dengan 

perintah dan dalam batas waktu yang sudah ditentukan. 

b. Permainan pertahanan menara 

Pada permainan ini, pemain diminta menjaga Gigi dari serbuan kuman yang muncul. Jika 

kuman berhasil mencapai Gigi, perlahan akan mengurangi nyawa dari Gigi dan pemain 

kalah apabila Gigi kehabisan nyawa. Untuk menghancurkan kuman yang muncul 

diperlukan odol penembak (turret) untuk menembaki kuman. 

4.4.1 Pemrograman Game Menghapus Kuman 

Selanjutnya adalah rincian pemrograman permainan menghapus kuman pada permainan 

Pertahanan gigi. 
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Gambar 4.5 Eventsheet permainan menghapus kuman 

Adapun penjelasan dari eventsheet diatas yaitu: 

a. Pada baris 2 eventsheet digunakan untuk menghapus (destroy) kuman dari layar jika 

opacity dari objek kuman telah mencapai nol. Dan setelah kuman dihapus, proses 

selanjutnya adalah penambahan progressbar yang diikuti penambahan urutan kuman, 

karena perintah penghapusan adalah dari kanan ke kiri 

b. Pada baris 3, 4, 5, 6 eventsheet mengatur penghapusan kuman dimana sikat gigi harus 

menyentuh batas atas (merah) dan batas bawah (biru) secara bergantian yang kemudian 

perlahan akan mengurangi opacity objek kuman sebanyak 25 persen. 

c. Pada baris 7, 8, 9 eventsheet digunakan untuk menghapus batas atas dan batas bawah 

apabila kuman dengan urutan yang sama dengan urutan kedua batas terhapus. 
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d. Baris 11 digunakan untuk membawa pemain menuju layar kemenangan jika menyentuh 

tombol lanjut. 

e. Pada baris 12 digunakan untuk mengatur batasan waktu dalam permainan supaya tercetak 

menjadi bentuk tulisan yang bisa dibaca. 

f. Pada baris 13 digunakan untuk menghitung mundur batasan waktu apabila progressbar 

belum penuh. Mengurangi waktu 1 detik, setiap 1 detik dalam permainan. 

g. Pada baris 14 progressbar akan dihapus (destroy) apabila progressbar tersebut telah 

terisi penuh. Proses selanjutnya adalah penempatan tombol lanjut supaya bias di sentuh 

oleh pemain. 

h. Pada baris 15, akan secara otomatis memindahkan pemain ke layar kalah jika batasan 

waktu mencapai nol. 

i. Baris 17 digunakan untuk memulai ulang variabel penting yang ada dalam permainan, 

seperti urutan dan batasan waktu. Keduanya akan dikembalikan seperti semula saat 

permainan dimulai.  

Berikut ini adalah tampilan permainan menghapus kuman yang telah di Screenshot. 

 

Gambar 4.6 Tangkapan layar permainan menghapus kuman 

4.4.2 Pemrograman Permainan Pertahanan Menara 

Selanjutnya adalah eventsheet dari permainan pertahanan menara pada game Pertahanan 

Gigi. Dikarenakan panjangnya eventsheet pada tipe permainan ini, penulis membagi penjelasan 
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eventsheet menjadi beberapa bagian. Berikut adalah gambar eventsheet permainan pertahanan 

menara yang mengatur pergerakan kuman. 

 

Gambar 4.7 Eventsheet permainan pertahanan menara 

Adapun penjelasan dari eventsheet diatas yaitu: 

a. Pada baris 2 eventsheet digunakan untuk menentukan target pergerakan kuman dalam 

permainan sesaat setelah permainan dimulai. 

b. Pada baris 3 eventsheet digunakan untuk mengeluarkan musuh pada titik pengeluaran 

untuk setiap 1,5 detik dalam permainan sekaligus mengatur target pergerakan sesaat 

setelah kuman muncul. 

c. Baris 4 eventsheet digunakan untuk menggerakkan musuh sesuai jalur apabila target 

sudah ditemukan. 
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d. Baris 5 eventsheet digunakan untuk menghapus musuh (destroy) apabila musuh yang 

muncul gagal menemukan jalan menuju target yang sudah ditentukan. 

e. Pada baris 6 eventsheet digunakan untuk mengurangi nyawa dari kuman perlahan seiring 

kuman yang bertabrakan dengan peluru dari tembakan menara. Pada baris ini juga 

terdapat fungsi untuk menciptakan efek tabrakan antara peluru dan kuman dalam bentuk 

percikan partikel. 

f. Pada baris 7 eventsheet digunakan untuk menghapus kuman (destroy) apabila kuman 

telah kehabisan nyawa. Setelah kuman dihapus, proses selanjutnya adalah penambahan 

skor dan progress pada progressbar. 

g. Pada baris 8 dan 9 eventsheet digunakan untuk menghapus menara yang ada secara acak 

apabila kuman telah mencapai titik target, berapapun sisa nyawa kuman tersebut. 

Selanjutnya adalah eventsheet pertahanan menara yang digunakan untuk mengatur perilaku 

menara yang ada pada permainan. 

 

Gambar 4.8 Eventsheet permainan pertahanan menara 

Adapun penjelasan dari eventsheet diatas yaitu: 

a. Pada baris 15 eventsheet digunakan untuk mengatur target menara kepada kuman sesaat 

setelah permainan dimulai. 

b. Pada baris 16 eventsheet digunakan untuk menciptakan objek peluru apabila menara 

menjalankan perilaku menembak. 
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c. Pada baris 17 eventsheet digunakan untuk menghancurkan peluru apabila peluru telah 

bergerak sebanyak seratus piksel ukuran layar saat permainan berlangsung. 

d. Pada baris 18 eventsheet dibuat untuk menghindari dua kali klik (bertumpuk) pada tempat 

menara dibuat. Proses ini dibantu menggunakan variabel yang bertambah setiap 0,1 detik 

dalam permainan. 

e. Pada baris 19 eventsheet digunakan untuk memasang menara pada rumput yang disentuh, 

dengan syarat batasan menara masih mencukupi (lebih dari nol), variabel stop bukan nol, 

dan tempat yang di sentuh adalah tempat kosong yang tidak ditempati menara. 

Selanjutnya adalah eventsheet permainan pertahanan menara yang mengatur sistem variabel 

dan sistem tombol pada permainan pertahanan menara. 

 

Gambar 4.9 Eventsheet permainan pertahanan menara 

Adapun penjelasan dari eventsheet diatas yaitu: 
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a. Pada baris 21 eventsheet digunakan untuk memulai ulang variabel batasan menara dan 

variabel skor pada saat permainan dimulai. Selain itu pada baris ini semua musuh yang 

ada akan melakukan penggantian jalur atau target pergerakan ke jalur yang baru. 

b. Pada baris 23 eventsheet digunakan untuk memulai permainan dan untuk memindahkan 

tombol UI (user interface) pada posisi yang sudah ditentukan setelah pemain menekan 

tombol mulai. 

c. Pada baris 24 eventsheet digunakan untuk menambah kecepatan permainan apabila 

pemain menekan tombol x2. 

d. Pada baris 25 eventsheet digunakan untuk mengembalikan kecepatan permainan seperti 

semula. 

e. Pada baris 26 eventsheet digunakan untuk kembali ke layar pemilihan level apabila 

pemain menekan tombol keluar (exit). 

f. Pada baris 27 eventsheet digunakan untuk menghentikan permainan tapi hanya sementara 

(pause). 

Berikut ini adalah tampilan permainan pertahanan menara yang telah di Screenshot. 

 

Gambar 4.10 Tangkapan layar permainan pertahanan menara 
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4.5 Tahap Pengujian Permainan 

Setelah proses pengembangan permainan selesai, proses yang dilakukan selanjutnya 

adalah pengujian permainan terhadap target penelitian. Pengujian dilakukan di Sekolah Dasar 

Swasta di kota Semarang, dengan jumlah responden sebanyak 30 anak. Dengan hasil dari setiap 

aspek yang diuji yaitu: 

1. Kemudahan 

 

Gambar 4.11 Diagram data responden pada aspek kemudahan permainan “Pertahanan Gigi” 

 

Terdapat sebanyak 51% responden yang sangat setuju bahwa permainan “Pertahanan 

Gigi” mudah untuk dimainkan. Dan sisanya yaitu 31% untuk setuju, 3% bersikap 

netral, 6% kurang setuju, dan 1% untuk tidak setuju. 

2. Kebergunaan 

 

Gambar 4.12 Diagram data responden pada aspek kebergunaan permainan “Pertahanan Gigi” 
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Terdapat sebanyak 65% responden megaku bahwa permainan “Pertahanan Gigi” 

termasuk informasi yang ada di dalam permainan berguna bagi mereka. Sisanya yaitu 

24% untuk setuju, 8% bersikap netral, 2% untuk kurang setuju, dan 1% untuk tidak 

setuju. 

3. Tampilan 

 

Gambar 4.13 Diagram data responden pada aspek tampilan permainan “Pertahanan Gigi” 

 

Terdapat sebanyak 61% responden menyatakan sangat setuju bahwa permainan 

“Pertahanan Gigi” memiliki tampilan yang menarik, dengan 30% menyatakan setuju. 

Sisanya yaitu 8% bersikap biasa saja, 1% untuk kurang setuju, dan tidak ada yang 

menyatakan tidak setuju. 

4. Hiburan 
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Gambar 4.14 Diagram data responden pada aspek hiburan permainan “Pertahanan Gigi” 

 

Terdapat sebanyak 61% responden menyatakan sangat setuju bahwa mereka terhibur 

dengan permainan “Pertahanan Gigi”, dengan 32% menjawab setuju. Sisanya yaitu 

sebanyak 5% bersikap biasa saja, 1% untuk kurang setuju dan 1% untuk tidak setuju. 

5. Ketersediaan Perangkat 

 

Gambar 4.15 Diagram data responden pada aspek ketersediaan perangkat 

 

Terdapat sebanyak 56% responden sangat setuju dengan tersedianya perangkat yang 

dapat digunakan untuk memainkan permainan “Pertahanan Gigi”, dengan disertai 30% 

menjawab setuju. Sisanya yaitu sebanyak 8% bersikap netral, 5% untuk kurang setuju 

dan 1% untuk tidak setuju. 

6. Intensi Permainan 
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Gambar 4.16 Diagram data responden pada aspek intensi permainan “Pertahanan Gigi” 

 

Terdapat sebanyak 57% responden sangat setuju untuk tetap menggunakan permainan 

“Pertahanan Gigi” setelah mereka mencoba permainan ini, disertai dengan 23% dari 

mereka menjawab setuju. Sisanya yaitu sebanyak 17% bersikap netral, 0% untuk 

kurang setuju dan 3% untuk tidak setuju. 

4.5.1 Hipotesa yang Diajukan 

Berikut adalah model hipotesa yang diajukan dalam penelitian, dan diperlihatkan dalam 

gambar 4.13.  

 

Gambar 4.17 Model hipotesa pada permainan yang diteliti 

57% 23% 

17% 

0% 3% 

Intensi 

Sangat setuju Setuju Biasa saja

Kurang setuju Tidak setuju



40 
 

Hipotesa 

Berkaitan dengan model yang diajukan terdapat lima hipotesa yang dipakai untuk 

memprediksi niat penggunaan game “Pertahanan Gigi“: 

H1: Persepsi Kemudahan dalam memainkan game “Pertahanan Gigi” berkorelasi dengan Intensi 

untuk terus menggunakan game tersebut di masa depan. 

H2: Persepsi Kebergunaan dalam memainkan game “Pertahanan Gigi” berkorelasi dengan 

Intensi untuk terus menggunakan game tersebut di masa depan. 

H3: Persepsi Tampilan yang menarik dalam game “Pertahanan Gigi” berkorelasi dengan Intensi 

untuk terus menggunakan game tersebut di masa depan. 

H4: Persepsi Terhibur dalam memainkan game “Pertahanan Gigi” berkorelasi dengan Intensi 

untuk terus menggunakan game tersebut di masa depan. 

H5: Ketersediaan Perangkat dalam memainkan game “Pertahanan Gigi” berkorelasi dengan 

Intensi untuk terus menggunakan game tersebut di masa depan. 

4.5.2 Hasil Pengujian 

Pengujian hipotesa dilakukan dengan kuesioner yang di tunjukkan dalam lampiran. 

Kuesioner di sebarkan ke 40 orang responden setelah mereka memainkan game sebanyak lima 

kali dalam lima hari. Hasil kuesioner diolah menggunakan program SPSS dan dianalisa menjadi 

dua bagian yaitu Analisa Deskriptif Responden dan Pengujian Hipotesa. 

4.5.2.1 Deskripsi Responden 

Berikut adalah karakteristik dari responden post-test yang ditampilkan dalam tabel 4.5 

dan tabel 4.6. Karakteristik responden dalam sisi usia ditunjukkan dalam tabel 4.5. Rentang usia 

responden yaitu antara 7 sampai 12 tahun dengan jumlah untuk masing masing usia yaitu usia 

tujuh tahun sebanyak 16.7 %, usia delapan tahun sebanyak 66.7 %, usia sembilan tahun sebanyak 

13.3 dan usia dua belas tahun sebanyak 3.3 %, dengan total 30 orang responden. 
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Tabel 4.5  Distribusi Frekuensi Usia Responden 

 

Tahun Frequency Percent 

7 5 16.7 

8 20 66.7 

9 4 13.3 

12 1 3.3 

Total 30 100.0 

 

Tabel 4.6 menunjukkan jumlah dari setiap kelompok jenis kelamin responden yang 

diteliti. Yaitu terdapat sebanyak 36.7 % untuk laki-laki dan terdapat sebanyak 63.3 % untuk 

perempuan dengan total sebanyak 40 orang responden. 

 
Tabel 4.6  Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis Kelamin Frequency Percent 

Laki-Laki 11 36.7 

Perempuan 19 63.3 

Total 30 100.0 

 

4.5.2.2 Pengujian Validitas 

Uji validitas diperlukan untuk mengetahui apakah pernyataan yang diberikan oleh 

responden melalui kuesioner dinyatakan benar atau tidak, maksudnya adalah responden benar 

benar mengisi kuesioner atau mereka hanya mengisi secara asal saja.  

Uji validitas untuk setiap variabel (M, B, T, H, P, I) yang diajukan dalam penelitian diuji 

menggunakan metode Principal Component Factor Analysis. Dengan hasil yang ditunjukkan 

pada tabel 4.7.  
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Tabel 4.7 Hasil uji validitas dengan metode Principal Component Factor Analysis 

 Component 

 1 2 

M2 .215 .862 

M3 .213 .960 

B1 .785 .428 

B3 .889 .308 

T2 .723 .128 

T3 .855 .352 

H1 .639 .492 

H2 .802 .422 

H3 .886 .312 

P1 .341 .799 

P2 .567 .761 

I1 .942 .196 

I2 .867 .382 
 

 

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pernyataan responden adalah benar dengan 

nilai yang ditandai dengan cetak tebal pada tabel 4.7. Untuk memperoleh hasil yang tepat, 

dilakukan pengguguran M1, B2, T1, P3, dan I3. Pengguguran ini dilakukan karena pernyataan 

responden dinilai kurang tepat untuk mewakili sikap responden yang ditunjukkan melalui kedua 

pernyataan lainnya. 

4.5.2.3 Pengujian Realibilitas Kuesioner Variabel Penelitian 

Uji realibilitas diperlukan untuk mengetahui apakah pertanyaan yang ditunjuk untuk 

mewakili suatu variabel penelitian dinyatakan sah atau tidak. Pengujian realibilitas ini didasarkan 

dari jawaban yang diberikan responden. Pengujian realibilitas kuesioner dalam penelitian 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan kriteria yang ditunjukkan pada tabel 4.8. 

 

 



43 
 

Tabel 4.8 Tabel Interpretasi Nilai Cronbach’s Alpha 

 

Cronbach’s Alpha Internal consistency 

α ≥ 0.9 Excelent 

0.9 > α ≥ 0.8 Good 

0.8 > α ≥ 0.7 Acceptable 

0.7 > α ≥ 0.6 Questionable 

0.6 > α ≥ 0.5 Poor 

0.5 > α Unacceptable 

 

Tabel 4.9. Nilai Cronbach’s Alpha dari Variabel Penelitian 

Variabel Nilai Cronbach's Alpha Hasil 

Kemudahan (M) .947 Excelent 

Kebergunaan (B) .944 Excelent 

Tampilan (T) .758 Acceptable 

Hiburan (H) .880 Good 

Ketersediaan Perangkat (P) .888 Good 

Intensi (I) .938 Excelent 

 

 

Dengan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel 4.9, maka didapatkan kesimpulan: 

1. Variabel kemudahan(M) memiliki hasil Excelent karena bernilai 0,947 yang terletak 

antara 0,9 sampai 1,0. 
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2. Variabel kebergunaan(B) memiliki hasil Excelent karena bernilai 0,944 yang terletak 

antara 0,9 sampai 1,0. 

3. Variabel tampilan(T) memiliki hasil Acceptable karena bernilai 0,758 yang terletak 

antara 0,7 sampai 0,8. 

4. Variabel hiburan(H) memiliki hasil Good karena bernilai 0,880 yang terletak antara 0,8 

sampai 0,9. 

5. Variabel ketersediaan perangkat(P) memiliki hasil Good karena bernilai 0,888 yang 

terletak antara 0,8 sampai 0,9. 

6. Variabel intensi(I) memiliki hasil Excelent karena bernilai 0,938 yang terletak antara 0,9 

sampai 1,0. 

4.5.2.4 Uji Korelasi 

 Variabel yang diajukan selanjutnya diuji apakah setiap variabel memiliki keterkaitan 

(korelasi) dengan variabel Intensi. Hasil uji korelasi ditunjukkan dalam tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Nilai Uji Korelasi Variabel Penelitian 

 

 A G SM SB ST SH SP SI 

A 1 .144 .254 .033 .136 .090 .119 .066 

G .144 1 .274 .223 .079 .242 .386
*
 .151 

SM .254 .274 1 .507
**
 .522

**
 .583

**
 .800

**
 .499

**
 

SB .033 .223 .507
**
 1 .750

**
 .896

**
 .744

**
 .892

**
 

ST .136 .079 .522
**
 .750

**
 1 .858

**
 .551

**
 .881

**
 

SH .090 .242 .583
**
 .896

**
 .858

**
 1 .793

**
 .925

**
 

SP .119 .386
*
 .800

**
 .744

**
 .551

**
 .793

**
 1 .678

**
 

SI .066 .151 .499
**
 .892

**
 .881

**
 .925

**
 .678

**
 1 

     

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa untuk setiap variabel Kemudahan, Kebergunaan, 

Tampilan, Hiburan, dan Ketersediaan perangkat memiliki korelasi yang kuat dengan variabel 

Intensi penggunaan game. Ini menandakan bahwa aspek pendukung minat dari pemain untuk 

terus memainkan permainan Pertahanan Gigi, dapat ditingkatkan melalui kemudahan permainan, 

kebergunaan permainan, tampilan bagus permainan, aspek hiburan dalam permainan, dan aspek 
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ketersediaan perangkat. Sedangkan variabel intensi tidak berkorelasi dengan variabel usia 

ataupun jenis kelamin responden. 

 


