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BAB IV PEMBAHASAN 
 

4.1  Perancangan Game 

Sebelum memulai pembuatan game, dilakukan analisis dari hasil wawancara 

kepada direktur dan karyawan hortimart sebagai alat ukur permasalahan yang ada 

di hortimart dan juga untuk memberikan informasi apa saja yang akan disertakan 

dalam game. Dari hasil wawancara dengan direktur dan karyawan hortimart 

didapatkan data antara lain: minat pengunjung terhadap tanaman buah sangat 

tinggi namun masih sedikitnya pengunjung yang mengerti akan informasi tentang 

ketinggian yang cocok untuk menanam tanaman buah, cara penanaman, cara 

pemberian pupuk, cara mengatasi hama atau gulma yang menyerang tanaman, 

cara mengembangbiakan tanaman, dan mendapatkan informasi tentang bibit buah 

yang dijual dihortimart dengan berbagai informasi dasar tanaman tersebut. 

Setelah mengamati data dari hasil survei dan wawancara di Hortimart Agro 

Center maka dirancanglah game berbasis mobile android 2 dimensi yaitu game 

Dr.Plant. game Dr.Plant disusun dengan rancangan alur game dan gameplay 

berbentuk flowchart untuk mempermudah proses pembuatan game. Game ini 

mempunyai 2 genre yaitu Arcade yang menggunakan konsep Highscore atau 

mengumpulkan poin tertinggi tanpa batasan dan Simulasi dengan konsep 

menyelesaikan tantangan dengan waktu tertentu, game dimulai dengan loading 

screen kemudian, masuk ke dalam halaman utama game Dr.Plant. Pada halaman 

utama game Dr.Plant ada beberapa menu permainan yaitu tombol bermain, 

katalog, kredit dan keluar (X). Apabila pemain menekan tombol bermain maka 

akan masuk ke halaman kategori yang terdapat beberapa permainan yang dapat 

dimainkan yaitu Tap Plants yang berisi permainan tentang merawat bunga dengan 

cara mencabut rumput liar agar bunga dapat tumbuh dengan baik, Tap Hama yang 

berisi permaian tentang merawat tanaman buah dengan cara membasmi hama 

(semut, lalat buah, kepik) yang menyerang tanaman buah. Simulasi Menanam 

yang berisi permainan tentang cara menaman tanaman buah yang baik dan benar 

agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Apabila pemain menekan tombol kredit 

maka akan muncul halaman kredit yang berisi informasi pembuat game. Apabila
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pemain menekan tombol katalog  maka akan membuka halaman katalog yang 

berisi beberapa menu yaitu Tanaman Buah yang berisi tentang macam–macam 

tanaman buah yang ada di Hortimart beserta informasi tentang tanaman buah, 

harga tanaman, dan manfaat tanaman. Obat Tanaman Buah yang berisi tentang 

informasi obat untuk membasmi hama tanaman dan untuk menyuburkan tanaman 

beserta informasi, cara pakai, dan harga. Perkembangbiakan Tanaman Buah yang 

berisi tentang cara mengembangbiakan tanaman buah yang baik. Dan apabila 

pemain menekan tombol keluar (X) maka pemain akan keluar dari game. Gambar 

4.1 merupakan flowchart game Dr.Plant. 

 

 

Gambar 4.1 Flowchart Keseluruhan Sistem Game 
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4.2  Konsep, Gameplay dan Alur Game 

4.2.1 Konsep Game 

Dr.Plant merupakan game pembelajaran tentang tanaman buah yang 

di hortimart dan diterapkan dalam platform android. Game Dr.Plant dibuat 

dengan tujuan mengenalkan dan memberikan informasi tentang tanaman 

buah yang ada di hortimart dengan penggunaan grafis yang menarik agar 

pembelajaran menggunakan game lebih menarik saat dimainkan. Dalam 

Game Dr.Plant ada 3 jenis permainan dan terdapat katalog tanaman yang 

ada 3 kategori tentang tanaman buah, obat tanaman buah, dan 

perkembangbiakan tanaman buah dengan tampilan menarik. Game Dr.Plant 

dibuat dengan gameplay yang mudah dan dengan tampilan yang menarik 

untuk dimainkan oleh pengunjung hortimart. 

A. Tap Plants (Gulma) 

Rumput Liar (Gulma) adalah tanaman yang tidak dikehendaki 

oleh para penanam, karena tanaman ini tumbuhnya salah tempat, tidak 

dikehendaki dan merugikan. Gulma yang selalu berada di sekitar 

tanaman yang dibudidayakan dapat menghambat pertumbuhan serta 

menekan hasil akhir [17]. Oleh karena itu pembelajaran tentang 

tanaman liar diterapkan dalam media game, yang bertujuan untuk 

mengedukasi pemain agar lebih mengetahui tentang gulma yang harus 

di basmi. 

B. Tap Hama 

Hama adalah organisme yang menginfeksi atau menyerang 

tanaman dan merusaknya sehingga mengakibatkan penurunan hasil 

perkebunan maupun pertanian. Infeksi hama penyakit yang luas dapat 

menyebaban kerugian yang besar dan perlu adanya pemberantasan 

hama [18]. Oleh karena itu permainan game Tap Hama  dirancang 

untuk memberikan edukasi adanya hama tanaman buah yang dapat 

menyerang dan merusak tanaman buah. 

C. Simulasi Menanam 

Tanaman buah adalah suatu kelompok jenis tanaman 

hortikultura selain tanaman sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman 
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perkebunan yang keseluruhan atau bagian dari buahnya dapat 

dikonsumsi dalam keadaan segar maupun setelah diolah [14]. 

Pembudidayaan tanaman buah sangatlah penting, salah satunya 

dengan cara menanam tanaman buah yang baik dan benar. Oleh 

karena itu pembelajaran cara menanam tanaman buah diterapkan 

dalam media game, yang bertujuan untuk mengedukasi pemain 

tentang pentingnya cara menanam tanaman buah yang benar. 

 

4.2.2 Gameplay dan Alur Game 

Diawal game Dr.Plant akan muncul animasi loading bunga yang 

tumbuh, kemudian akan ada beberapa menu yang muncul yaitu menu 

Bermain, Katalog, dan Kredit. Berikut penjelasan masing – masing menu: 

A. Bermain 

1. Tap Plants 

Gameplay dari game tap plants adalah permainan bergenre 

arcade tentang merawat tanaman dengan mencabut rumput liar 

(gulma), dalam game tap plants pemain diharuskan membasmi 

rumput liar dengan cara menyentuh (tap) rumput liar itu. Pemain 

harus menyentuh rumput liar ukuran kecil dan sedang sebanyak 

1x serta menyentuh rumput liar yang besar sebanyak 2x. 

Apabila pemain membasmi rumput liar dan mendapatkan score 

10 maka tanaman akan tumbuh menjadi lebih besar dan akan 

tumbuh lebih besar lagi apabila dapat mencapai score 30, 50, 65, 

80 sedangkan kalau rumput liar tumbuh melebihi jumlah 20 

maka game akan selesai atau game over.  

2. Tap Hama 

Gameplay dari game tap hama adalah permainan bergenre 

arcade tentang merawat tanaman dengan membasmi hama 

tanaman buah yaitu semut, lalat buah, kepik, dan dalam game 

tap hama pemain diharuskan membasmi hama dengan cara 

menyentuh (tap) hama itu. Pemain harus menyentuh hama 

semut dan lalat buah sebanyak 1x serta menyentuh hama kepik 
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sebanyak 2x, dan tidak boleh membasmi lebah. Apabila pemain 

membasmi hama dan mendapatkan score 30 maka akan muncul 

tanaman baru dan akan muncul tanaman baru lagi apabila dapat 

mencapai score  50 sedangkan kalau 10 hama lolos sampai ke 

tanaman buah dan membasmi lebah maka game akan selesai 

atau game over.  

3. Simulasi Menanam 

Gameplay dari game simulasi menanam adalah permainan 

bergenre simulasi tentang menanam tanaman yang baik dengan 

cara drag and drop alat – alat (sekop, furadan, media tanam, 

bibit tanaman, gunting tanaman, gembor) yang dibutuhkan saat 

menanam, dalam game simulasi menanam pemain diharuskan 

menanam tanaman buah dengan waktu 40 detik. Pemain harus 

men-drag alat yang dibutuhkan dalam menanam tanaman dan 

sesuai dengan urutan yang benar. Apabila pemain men-drag alat 

dengan benar sesuai urutan maka akan muncul informasi tentang 

alat itu sedangkan kalau salah mendrag dan waktu habis maka 

game akan selesai atau game over.  

B. Katalog 

Menu katalog berisi tentang informasi–informasi tentang 

tanaman buah antara lain macam–macam tanaman buah yang ada 

dihortimart, Obat dan puput untuk tanaman, dan cara 

pengembangbiakan tanaman. Informasi pada katalog berupa 

keterangan produk, foto produk, harga, manfaat, cara pemakaian,  dan 

disertai fitur filter untuk mengetahui tanaman yang cocok dengan 

ketinggian tanahnya dihitung dari 0 mdpl. Menu katalog dibuat 

dengan grafis yang menarik dan interaktif agar informasi yang 

diberikan dapat lebih mudah dipahami oleh pemain. 

C. Kredit 

Menu Kredit berisi tentang informasi pembuatan game pada 

Dr.Plant dan sumber-sumber atau referensi yang ada dalam permainan 

game Dr.plant. 
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4.3  Desain Aset Game 

Mencara referensi gambar tentang tanaman buah adalah awalan membuat 

aset pada game Dr.Plant , agar mendapat ide referensi untuk membuat aset grafis 

game Dr.Plant. Kemudian, aset dibuat dan didesain dengan menggunakan 

software pengolahan vector Adobe Illustrator CS 6 dan di exsport dalam format 

PNG dan JPEG agar aset dapat dimasukan ke progam Construct 2. 

 

4.3.1 Desain Karakter 

Gambar karakter yang ada dalam game Dr.Plant terdiri dari seorang 

laki – laki dan perempuan yang mengenakan baju bertemakan petani dengan 

membawa peralatan menanam yang bertujuan untuk menunjukan dan 

memberi info tentang menanam tanaman, seperti pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Karakter dalam Game Dr.Plant 

 

4.3.2 Desain Background 

Game Dr.Plant merupakan permainan yang dimainkan di luar ruangan 

yang mengacu pada menanam tanaman di media tanah (kebun, halaman 

rumah), oleh karena itu background dalam game dibuat sesuai kondisi di 

kebun dan halaman rumah. 

Gambar background pada halaman home yang berupa sebuah ladang 

dengan kebun penuh bunga dan sebagai logo game Dr.Plant terdapat tulisan 

Dr.Plant dengan berbagai gambar buah, daun, dan simbol plus (+) yang 
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menggambarkan Dr.Plant adalah solusi untuk tanaman. Dalam game Dr.Plant 

mengambil ilustrasi dalam sebuah kebun. Seperti pada Gambar 4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Desain menu home Game 

 

 

Demikian juga untuk game lain dan katalog mengambil desain latar 

belakang dengan konsep berkebun dan halaman rumah. 

   
Gambar 4.4 Desain background Game lainya 
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4.3.3 Desain GUI 

1. Button / Tombol 

Tabel 4.1 Desain Tombol dan Fungsinya 

Gambar Keterangan 

 

Tombol Play untuk memulai 

permainan  

 

Tombol Pause untuk 

menghentikan permainan 

 

Tombol Home untuk menuju 

kehalaman awal / home  

 

Tombol restart untuk 

menrestart atau mengulang 

permainan 

 

Tombol exit untuk keluar dari 

permainan Dr.Plant  

 

Tombol bermain untuk 

membuka halaman kategori 

permainan 

 

Tombol  kredit untuk masuk 

ke menu informasi dan 

referensi tentang Game 
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Tombol katalog untuk menuju 

menu informasi tentang 

tanaman buah, obat tanaman, 

cara pengembangbiakan 

tanaman 

 

Tombol Kembali untuk 

kembali kehalaman / menu 

sebelumnya 

 

Desain tombol kategori game berupa bibit tanaman yang tumbuh, 

bunga matahari yang dikelilingi lebah, dan alat–alat menanam. Dengan 

memilih gambar kategori game maka akan menampilkan permainan 

beberapa permainan antara lain tap plants, tap hama, dan simulasi 

menanam, seperti pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Tombol kategori pada Halaman Game 

 

Desain tombol kategori pada katalog berupa buah–buahan, 

cangkok tanaman, dan obat pupuk tanamn. Dengan memilih gambar 

kategori katalog maka akan menampilkan menu informasi antara lain 

tanaman buah yang ada di hortimart, obat tanaman, dan cara 

perkembangbiakan tanaman, seperti pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Tombol kategori pada Halaman katalog 

 

2. Icon Game 

Tabel 4.2 Desain Icon alat simulasi dan Fungsinya 

Gambar Keterangan 

 

Sekop untuk menggali tanah 

dalam membuat lubang bibit 

tanaman  

 

Furadan untuk mencegah dan 

membasmi hama tanah 

 

Media Tanam untuk 

menambah tanah pada saat 

penanaman  

 

Gunting untuk memotong 

plastik pada bibit 
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Sarung tangan untuk 

melindungi tangan  

 

Gembor untuk menyirami 

tanaman 

 

Bibit Mangga untuk ditanam 

dan dirawat saat simulasi 

menanam 

 

Desain icon buah yang ada pada katalog Dr.Plant berupa buah- 

buahan yang ada di hortimart. Dengan memilih icon buah maka akan 

menampilkan jenis tanaman buah tersebut dan akan muncul informasi, 

harga, manfaat, dan foto dari tanaman buah yang dipilih, seperti pada 

gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Icon buah pada Halaman katalog 
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2. Pop Up 

Dalam game Dr.Plant jendela Pop Up akan muncul apabila 

permainan telah selesai dan ketika pemain tidak bisa menyelesaikan 

permainan. Dan ada beberapa jendela pop up yaitu memberitahukan 

score yang didapat, sisa waktu menyelesaikan permainan, dan tidak 

berhasilnya permainan. 

 
Gambar 4.8 Jendela Pop up pada Game Dr.Plant 

 

4.4  Pembuatan dan Pemrograman  Game 

Game Dr.Plant dibuat dengan menggunakan software Construct 2. 

Construct 2 adalah software pembuatan game dengan menggunakan bahasa 

pemrogaman C#. Berikut adalah beberapa script dalam Game Dr.Plant 

 

Gambar 4.9 Sofware Construct 2 
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1) Tampilan Awal 

Tampilan halaman home game Dr.Plant yang mempunyai menu 

Bermain, Katalog, Kredit, dan Close (X). 

. 
Gambar 4.10 Tampilan Utama Game Dr.Plant 

 

Untuk Script tampilan utama Game dalam construct 2 

menggunakan fungsi sebagai berikut: create object adalah fungsi untuk 

membuat object awan secara berulang–ulang dalam halaman home. 

Fungsi ini menggunakan waktu yang berbeda–beda untuk menghasilkan 

awan berjalan. Untuk on tap object merupakan fungsi menyentuh object 

agar masuk kehalaman yang dituju (Permainan, Katalog, Kredit). 

seperti pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Script tampilan utama Game Dr.Plant 

 

2) Tampilan Kategori Game 

Tampilan halaman kategori game Dr.Plant yang mempunyai menu 

tap plants, tap hama, dan simulasi menanam 

 

Gambar 4.12 Tampilan kategori Game Dr.Plant  

 

Untuk Script tampilan kategori game dalam construct 2 

menggunakan fungsi sebagai berikut: local storage > high score adalah 

fungsi yang digunakan untuk menyimpan score tertinggi yang diperoleh 

pemain. Fungsi ini bekerja apabila ada score yang lebih banyak dari 

score yang sudah tersimpan di samrtphone. Fungsi go to layout untuk 
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berpindah ke halaman permainan yang dipilih, seperti pada gambar 

4.13. 

 

 
Gambar 4.13 Script tampilan kategori Game Dr.Plant 

 

3) Game Tap Plants 

Tampilan halaman yang menunjukan cara memainkan game tap plants. 

 

Gambar 4.14 Tampilan menu petunjuk Game tap plants 
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Untuk Script tampilan menu petunjuk game tap plants dalam 

construct 2 menggunakan fungsi sebagai berikut:  untuk membuat animasi 

petunjuk game tap plant menggunakan fungsi set animation ke before dan 

after , proses perubahan animasi pada menu ini menggunakan animation 

frame, seperti pada gambar 4.15. 

 

 
Gambar 4.15 Script tampilan menu petunjuk Game tap plants 

 

Tampilan halaman game tap plants tentang merawat bunga dengan 

mencabuti rumput liar. 

 

Gambar 4.16 Tampilan Game tap plants 
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Untuk Script tampilan game tap plants dalam construct 2 

menggunakan fungsi sebagai berikut: create object adalah fungsi untuk 

membuat object rumput liar secara berulang – ulang. On touched object, 

spawn object, dan destroy digunakan untuk fungsi menghilangkan rumput 

liar apabila disentuh dan dengan effect partikel untuk menciptakan efek 

animasi saat rumput hilang, seperti pada gambar 4.17. 

 

  
Gambar 4.17 Script tampilan Game tap plants 

 

4) Game Tap Hama 

Tampilan halaman yang menunjukan cara memainkan game tap 

hama dan ada beberapa efek animasi untuk menunjukan cara bermain 

game tap hama. 
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Gambar 4.18 Tampilan menu petunjuk Game tap hama 

 

Untuk Script tampilan menu petunjuk game tap hama dalam 

construct 2 menggunakan fungsi sebagai berikut: untuk membuat animasi 

petunjuk game tap hama menggunakan fungsi set animation ke before dan 

after , proses perubahan animasi pada menu ini menggunakan animation 

frame, seperti pada gambar 4.19. 

 
Gambar 4.19 Script tampilan menu petunjuk Game tap hama 

 

Tampilan halaman game tap hama tentang merawat tanaman buah 

dengan membasmi hama. 
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Gambar 4.20 Tampilan Game tap hama 

 

Untuk Script tampilan game tap hama dalam construct 2 

menggunakan fungsi sebagai berikut: create object adalah fungsi untuk 

membuat object hama (semut, kepik, lalat buah, lebah) secara berulang–

ulang dan every tick untuk membuat perintah per detiknya. On touched 

object, spawn object, dan destroy digunakan untuk fungsi menghilangkan 

hama (semut, kepik, lalat buah, lebah) apabila disentuh dan dengan effect 

partikel untuk menciptakan efek animasi saat hama hilang. On collision 

object, destroy digunakan untuk fungsi hama menyentuh tanaman akan 

hilang dan poin nyawa berkurang, seperti pada gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Script tampilan Game tap hama 

 

5) Game Simulasi Menanam 

Tampilan halaman game simulasi menanam tentang cara menaman 

bibit tanaman buah. 

 

Gambar 4.22 Tampilan Game simulasi menanam 

 

Untuk Script tampilan game simulasi menanam dalam construct 2 

menggunakan fungsi sebagai berikut: drag and drop merupakan fungsi 

untuk menggerakan alat simulasi dengan cara menggeserkan alat itu. 

Dalam game simulasi menanam ini menggunakan fungsi drag and drop 

untuk menggerakan alat simulasi dan fungsi position untuk  penempatan 

alat simulasi, penggunaan position x dan y membuat apabila alat simulasi 

di gerakan dan tidak sesuai dengan urutan maka akan kembali keposisi 

awal. Is overlapping object untuk membuat fungsi alat simulasi bertemu 
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dengan alat simulasi yang lain dengan urutan yang benar atau tidak, seperti 

pada gambar 4.23. 

 
Gambar 4.23 Script tampilan Game simulasi menanam 

 

6) Menu Pause pada Game Dr.Plant 

Tampilan menu yang menghentikan game atau disebut pause. 
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Gambar 4.24 Tampilan menu pause pada Game Dr.Plant 

 

Untuk Script tampilan menu pause pada game Dr.Plant dalam 

construct 2 menggunakan fungsi sebagai berikut: menu pause yang berisi 

tombol play, home, restart menggunakan beberapa fungsi antara lain time 

scale untuk menghentikan semua object dan waktu dengan hanya 

mengubah 1 atau 0, go to layout untuk pergi ke halaman yang lain, restart 

layout untuk mengulang game yang dimainkan, dan set position sebagai 

tata letak tombol pada menu pause, seperti pada gambar 4.25. 

 

 
Gambar 4.25 Script tampilan menu pause pada Game Dr.Plant 
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7) Menu katalog pada Game Dr.Plant 

Tampilan menu katalog yang mempunyai 3 bagian yaitu tanaman 

buah, obat tanaman, perkembangbiakan tanaman. 

 

Gambar 4.26 Tampilan menu katalog pada Game Dr.Plant 

 

Untuk Script tampilan menu katalog pada game Dr.Plant dalam 

construct 2 menggunakan fungsi sebagai berikut: on touched untuk bisa 

menyentuh object yang dipilih dan Go to layout untuk berpindah 

kehalaman yang dituju. Untuk mematikan audio dengan fungsi audio yaitu 

audio > stop kemudian tulis tag audio yang ingin dimainkan, seperti pada 

gambar 4.27. 

 

 
Gambar 4.27 Script tampilan menu katalog pada Game Dr.Plant 
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Tampilan menu tanaman buah dan informasi dari tanaman buah 

yang dipilih pada katalog. 

 

     

Gambar 4.28 Tampilan menu tanaman buah pada katalog 

 

Untuk Script tampilan menu tanaman buah pada katalog dalam 

construct 2 menggunakan fungsi sebagai berikut: on touched untuk bisa 

menyentuh object yang dipilih dan Go to layout untuk berpindah 

kehalaman yang dituju. Pada menu informasi tanaman buah menggunakan 

fungsi on touched dan set position untuk menepatkan gambar informasi 

buah yang dipilih agar tampil, seperti pada gambar 4.29. 
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Gambar 4.29 Script tampilan menu tanaman buah pada katalog 

 

Tampilan menu filter tanaman buah berdasarkan ketinggian tempat 

dihitung dari 0 meter dari permukaan laut. 

     

Gambar 4.30 Tampilan menu filter pada tanaman buah 

 

Untuk Script tampilan menu filter pada tanaman buah dalam 

construct 2 menggunakan fungsi sebagai berikut:  fungsi on touched untuk 

bisa menyentuh object yang dipilih dan set position untuk menepatkan 

tanaman buah yang dipilih agar dapat tampil berdasarkan ketinggian 

tempat yang dipilih, seperti pada gambar 4.31. 
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Gambar 4.31 Script tampilan menu filter pada tanaman buah 

 

4.5  Hasil Penelitian 

4.5.1. Deskripsi Responden 

Setelah melakukan penyebaran kuesioner post-test ke reponden yang 

telah melakukan uji coba game Dr.Plant sebanyak 1 kali, diperoleh data yang 

valid dan tepat sasaran yaitu pengunjung Hortimart Agro Center dalam 

pengembangan game Dr.Plant. Data yang sudah di peroleh kemudian diolah 

menggunakan progam IBM SPSS Statistics 22. Deskripsi responden penelitian 

ditunjukan pada tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Data Usia Responden Dalam Penelitian Uji Coba Game Dr.Plant  

Usia 

Usia (tahun) Frequency Percent 

< 10 4 9,3 % 

10 – 20 16 37,2 % 

20 - 30 12 27,9 % 

30 - 40 6 14 % 

> 40 5 11,6 % 

Total 43 100 % 

 

Dari table 4.3 dengan total 43 responden berasal dari pengunjung 

hortimart agro center yang berumur 8 - 54 tahun. Responden yang berusia 

kurang dari 10 tahun sebanyak 4 responden (9,3%), 16 responden (37,2%) 

pada usia antara 10 - 20 tahun, responden yang berusia antara 20 -30 tahun 

sebanyak 12 responden (27,9%), 6 responden (14%) pada usia antara 30 - 40 

tahun, dan pada usia lebih dari 40 tahun ada 5 responden. Dari 43 responden 

yang melakukan uji coba game Dr.Plant usia yang banyak memainkan game 

adalah usia antara 10 – 20 tahun. 

Tabel 4.4 merupakan tabel hasil uji coba game Dr.Plant berdasarkan 

jenis pengunjung. 
Tabel 4.4 Data jenis pengunjung responden 

Jenis Pengunjung 

Pengunjung Frequency Percent 

Tidak Tetap ( ≤ 2 ) 15 37,5 % 

Tetap ( > 2) 25 62,5  % 

Total 40 100 % 

 

Data pada Tabel 4.4 merupakan jumlah total dari 40 responden yang 

dikelompokan berdasarkan kunjungan ke hortimart agro center, pengunjung 

dikategorikan pengunjung tetap apabila telah melakukan kunjungan lebih dari 

2 kali dan dikategorikan tidak tetap apabila melakukan kunjungan 2 kali atau 
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kurang dari 2 kali. Pada data table 4.3 menunjukan pengunjung tidak tetap 

hortimart sebanyak 15 responden (37,5%),  25 responden (62,5%) merupakan 

pengunjung tetap hortimart agro center, dan 3 responden tidak menjawab. 

Tabel 4.5 merupakan tabel hasil uji coba game Dr.Plant berdasarkan 

jenis kelamin. 
Tabel 4.5 Data responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Pengunjung 

Pengunjung Frequency Percent 

Laki - laki 17 39,5 % 

Perempuan 26 60,5  % 

Total 43 100 % 

 

Data pada Tabel 4.5 merupakan jumlah total dari 43 responden yang 

dikelompokan berdasarkan jenis kelamin. Pada data table 4.5 menunjukan 

pengunjung laki - laki sebanyak 17 responden (39,5%),  26 responden 

(60,5%) merupakan pengunjung perempuan. 

. 

4.6  Analisa Variabel Penelitian 
4.6.1. Model Pengujian 

Penelitian ini menggunakan model pengujian dengan 2 variable yaitu 

variable independen dan variable dependen. Variable independen merupakan 

variable yang bebas dan tidak bergantung pada variabel lain, dalam penelitian 

ini variabel independen yang digunakan Kebergunaan (M), Kemudahan (U), 

Menyenangkan (S). Sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang 

bergantung pada variable lain, dan variabel yang digunakan Intensi (T). 

Dalam model pengujian ini 4 variabel akan diuji dengan menggunakan 

progam SPSS untuk menentukan korelasi / hubungan antar variabel yang 

diuji. Adapun model pengujian Game yang digunakan seperti gambar 4.32. 
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Gambar 4.32 Model pengujian Game 

 

Hipotesa pengujian : 

1. Kegunaan (M) Game Dr.Plant memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Intensi (T). 

2. Kemudahan (U) Game Dr.Plant memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Intensi (T). 

3. Kesenangan (S) Game Dr.Plant memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

Intensi (T). 

 
 

4.6.2. Validitas Variabel Kuesioner 

Penelitian ini menggunakan 4 variabel penelitian yaitu : Kebergunaan 

(M), Kemudahan (U), Menyenangkan (S), Intensi (T) untuk memainkan 

Game Dr.Plant. Seluruh variabel penelitian perlu diuji validitasnya untuk 

mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu mewakili masing-

masing variabel dalam mengungkap sikap dari responden. Untuk menguji 

validitas tiap variabel maka dilakukan 2 pengujian yaitu pengujian dengan 

membandingkan dengan r tabel dan Principal Component Faktor Analysis. 

Pengujian dengan membandingkan r tabel dilakukan dengan membandingkan 

hasil perhitungan “Corrected Item-Total Correlation” dengan nilai yang 

terdapat di r-tabel (pada harga n – 2) dan karena jumlah kuesioner adalah 43 -

2 maka nilai minimal r tabelnya yaitu 0,308 (n-2= 41), seperti pada tabel 4.6.  

 

M 

U 

S 

T 

Variable Independen 

Variable Dependen 
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Tabel 4.6 Nilai – Nilai r Product Moment

 

Dengan pengujian menggunakan r tabel dengan minimal variable r 

tabel 0,308 seperti yang ditunjukan pada tabel 4.7. Dari tabel 4.7 terlihat M1 

dan S3 tidak valid karena nilai variabel kurang dari 0,308, sedangkan untuk 

variabel M2, M3, U1, U2, U3, S1, S2, T1, T2, T3 dinyatakan valid karena 

nilai variabel lebih dari 0,308. Maka untuk pengujian selanjutnya dengan 

Principal Component Faktor Analysis M1 dan S3 tidak diikutkan.  
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Tabel 4.7 Hasil Pengujian Validitas metode r tabel product moment 

 
Corrected Item-Total 

Correlation 

r tabel Keterangan 

M1 ,266 0,308 Tidak Valid 

M2 ,310 0,308 Valid 

M3 ,339 0,308 Valid 

U1 ,550 0,308 Valid 

U2 ,681 0,308 Valid 

U3 ,462 0,308 Valid 

S1 ,318 0,308 Valid 

S2 ,472 0,308 Valid 

S3 ,261 0,308 Tidak Valid 

T1 ,442 0,308 Valid 

T2 ,487 0,308 Valid 

T3 ,487 0,308 Valid 

 

Setelah melakukan uji r tabel, maka lakukan proses pengujian 

Principal Component Faktor Analysis dan variabel M1,S3 tidak dimasukan 

dalam pengujian untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Dari tabel 4.8 terlihat 

bahwa hasil sudah sesuai dan diharapkan semua variabel berada diposisi yang 

sama. Pengujian dengan teknik ini untuk memastikan bahwa seluruh indikator 

dalam tiap-tiap variabel adalah konvergen. 
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Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas metode Principal Component Faktor Analysis 

 
Component 

1 2 3 

M2 ,107 -,062 ,843 

M3 -,067 ,319 ,741 

U1 ,040 ,804 ,304 

U2 ,161 ,750 ,490 

U3 ,128 ,764 ,017 

S1 ,323 ,437 -,179 

S2 ,700 ,416 -,265 

T1 ,796 -,011 ,275 

T2 ,674 ,402 -,125 

T3 ,878 ,013 ,113 

 
 

Dengan demikian indikator yang dinyatakan valid dan dapat 

digunakan untuk pengujian berikutnya adalah indikator M2, M3, U1, U2, U3, 

S1, S2, T1, T2, T3. 

 

4.6.3. Analisa Reabilitas Variabel Kuisoner 

Koefisien Cronbach’s Alpha digunakan untuk melakukan pengujian 

realibilitas (Tingkat Kepercayaan) pada kuesioner. Dari hasil pengujian 

realibilitas yang terdapat pada table 4.9 variabel M masuk dalam kategori  

Questionable, variabel U masuk dalam kategori Good, variabel S masuk 

dalam kategori Poor, dan untuk variable T masuk dalam kategori Acceptable. 

Perhitungan ini sesuai dengan Internal Consistency Crombach alpha pada 

table 4.10. 
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Tabel 4.9 Koefisien Cronbach’s Alpha untuk masing-masing variabel penelitian 

Variabel 

Koefisien 

Cronbach's Alpha 

 

Hasil 

Kegunaan (M) 0,613 Questionable 

Kemudahan (U) 0,808 Good 

Menyenangkan (S) 0,532 Poor 

Intensi untuk 

menggunakan (T) 

0,754 Acceptable 

 

 

Tabel  4.10 Penilaian Realibilitas 

Cronbach's alpha Internal consistency 

α ≥ 0.9 Excellent 

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 

 

4.6.4. Uji Korelasi 

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian menggunakan uji korelasi 

antar varibel untuk menguji apakah variabel  : Kebergunaan (M), Kemudahan 

(U), Menyenangkan (S) memiliki korelasi kuat dengan variabel Intensi (T). 

Dari Tabel 4.11 Terlihat bahwa U dan S memiliki korelasi yang kuat dengan 

Intensi (T). Dan ditemukan pada variabel Kebergunaan (M) terbukti tidak 
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berelasi dengan Intensi (T). Ini menunjukan bahwa Kemudahan (U) dan 

kesenangan (S) dalam menggunakan game Dr.Plant memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan keinginan dari pengguna untuk terus menggunakan (T) 

Game Dr.Plant. 

 
Tabel 4.11 Korelasi antar variabel 

 
Correlations 

 A G K MM SU SS ST 

A Pearson Correlation 1 -,030 -,089 ,008 ,114 ,027 -,016 

        

G Pearson Correlation -,030 1 ,403** ,347* ,227 -,007 -,285 

        

K Pearson Correlation -,089 ,403** 1 ,288 ,240 ,108 ,059 

        

MM Pearson Correlation ,008 ,347* ,288 1 ,387* -,026 ,112 

        

SU Pearson Correlation ,114 ,227 ,240 ,387* 1 ,359* ,327* 

        

SS Pearson Correlation ,027 -,007 ,108 -,026 ,359* 1 ,532** 

        

ST Pearson Correlation -,016 -,285 ,059 ,112 ,327* ,532** 1 
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