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BAB IV PEMBAHASAN 

 

4.1. Perancangan Game 

Perancangan Game dimulai dari mempelajari topik apa yang dibuat, 

sehingga dapat menentukan tema dari game. Sebelum membuat game, akan 

dilakukan Analisa dan perhitungan data dari hasil kuesioner pre-test sebagai alat 

ukur untuk menentukan seberapa jauh orang-orang mengenal dan game edukasi 

yang bertemakan pencemaran lingkungan, terutama air dan laut. Survey 

dilakukan kepada X orang yang berusia di antara 11-70 tahun. 

Berikut merupakan hasil data dari kuesioner pre-test: 

 

Gambar 4.1 Pernah bermain game edukasi 

 Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa banyak orang yang pernah bermain 

game yang bertemakan pembelajaran/edukasi, dengan persentase 67.5% 

orangpernah bermain dan 32.5% orang belum pernah bermain game 

pembelajaran/edukasi. 
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Gambar 4.2 Jenis media apa yang biasa digunakan 

Pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa sebesar 80% orang bermain game 

menggunakan handphone sebagai medianya, sedangkan sebanyak 17.5% orang  

menggunakan PC/laptop untuk bermain, dan sisanya sebesar 2.5% menggunakan 

console (PS,Xbox) sebagai media bermain game. 

 

  Gambar 4.3 Seberapa sering bermain game dalam seminggu 

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa rata-rata orang bermain dalam 

seminggu adalah 3 hari yang dapat dilihat dari diagram yang menunjukkan 

persentase sebesar 27.5%. Lalu, sebesar 25% rata-rata orang bermain selama lebih 

dari 5 hari. Sedangkan untuk 2 hari sebesar 17.5%. Dan untuk 4 hari dan 1 hari 

persentasenya imbang yaitu sebesar 15%.  



 

33 

 

 

  Gambar 4.4 Seberapa sering bermain game dalam sehari 

Pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa dalam sehari rata-rata orang bermain 

game adalah 30 menit – 1 jam dengan persentase 30%. Persentase 25% untuk 1 – 

2 jam. Untuk rata-rata bermain selama 2 -  3 jam dan kurang dari 30 menit, 

masing – masing sebesar 20%. 

 

Gambar 4.5  Mengetahui tentang pencemaran laut 

Pada gambar 4.5 menunjukkan bahwa sebesar 82,5% orang memahami/tahu 

tentang pengaruh pencemaran laut. Dan, sisanya sebesar 17,5% orang tidak 

mengetahui tentang pencemaran laut. 
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  Gambar 4.6 Alasan apabila memilih tidak tahu 

Pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa dari 7 orang menghasilkan persentase 

sebesar 57.1% yang didapatkan karena orang – orang kurang info mengenai 

pencemaran air. Untuk orang – orang yang tidak diajarkan, kurang peduli, dan 

belum diajarkan masing – masing mendapatkan persentase sebsar 14.3%. 

 

 

Gambar 4.7 Pemahaman pengaruh pencemaran air terhadap bumi 

Pada gambar 4.7 menunjukkan bahwa sebesar 60% orang memahami/tahu 

tentang pengaruh pencemaran air terhadap bumi. Dan, sisanya sebesar 35% orang 

sangat mengetahui tentang pengaruh perncemaran air terhadap bumi. 
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Gambar 4.8 Seberapa penting bumi atau lingkungan 

Pada gambar 4.8 menunjukkan bahwa dari 39 responses, sebesar 67.5% 

orang sangat mementingkan bumi atau lingkungan disekitarnya. Dan sebesar 30% 

menganggap penting. Hanya sebesar 2.5% orang yang menganggapnya tidak 

penting. 

 

 

Gambar 4.9 Pengetahuan bumi terancam pencemaran air 

Pada gambar 4.9 menunjukkan bahwa pengetahuan tentang bumi yang 

terancam pencemaran air diketahui orang dengan persentase 65%, untuk yang 

sangat mengetahuinya sebesar 22.5%. Sisanya sebesar 12.5% tidak mengetahui 

hal tersebut. 
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Gambar 4.10 Seberapa paham terhadap pencemaran air yang terjadi 

Pada gambar 4.10 menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pencemaran 

air yang sedang terjadi ada sebanyak 60% dari responses 39 orang. Sebanyak 

27.5% tidak mengetahui pemahaman terhadap pencemaran air yang sedang 

terjadi. Hanya 12.5% yang sangat mengetahui tentang pemahaman terhadap 

pencemaran air yang sedang terjadi. 

 

 

Gambar 4.11 Pengetahuan cara menjaga bumi dari pencemaran air 

Pada gambar 4.11 meunjukkan bahwa dengan persentase 75% orang 

mengetahui cara menjaga bumi dari ancaman pencemaran air yang sedang terjadi. 

Sebesar 15% tidak mengetahuinya, 10% sangat mengetahui. 
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Gambar 4.12 Ketertarikan belajar pencemaran air 

Pada gambar 4.12 meunjukkan bahwa orang yang tertarik belajar mengenai 

pencemaran air sebesar 52.5%. Sebesar 30% sangat tertarik untuk belajar, dan 

sisanya 17.5 tidak tertaik. 

 

 

Gambar 4.13 Pernah bermain game bertema pencemaran air 

Pada gambar 4.13 menunjukkan bahwa sebesar 82.5% orang tidak pernah 

melihat dan memainkan game yang bertemakan pencemaran air. Untuk yang 

pernah melihat tapi tidak memainkannya sebesar 15%. Sisanya 2.5% pernah dan 

ikut bermain. 
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Gambar 4.14 Pendapat jika pelajaran pencemaran air dibuat game 

Pada gambar 4.14 menunjukkan bahwa orang – orang tertarik jika 

pembelajaran mengenai pencemaran air dijadikan sebuah game yang 

mendapatkan persentase sebesar 65%. Sedangkan sebesar 22.5% sangat tertarik 

tertarik jika pembelajaran mengenai pencemaran air dijadikan sebuah game. Dan 

persentase 12.5% orang tidak tertarik. 

 

 

Gambar 4.15 Game yang diharapkan 

Pada gambar 4.15 menunjukkan sebanyak 27 orang yang memberi respon 

bahwa orang – orang mengharapkan sebuah game yang bertemakan Fun game, 

26%
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Trivia, dan Edukasi mendapatkan persentase sebesar 65%. Sedangkan sebesar 

11% mengharapkan game bertema Role playing (RPG) dan Endless run. 

 

 

Gambar 4.16 Saran untuk game yang akan dibuat 

Pada gambar 4.16 menunjukkan orang-orang memberikan saran untuk game 

seperti apa yang akan dibuat dengan saran terbanyak 24% bermain sambil belajar. 

Lalu 19% game menarik, lalu game simple dan mudah. 14% game dengan grafik 

yang bagus. 9% game diberi award. 

Penjelasan hasil dari kuesioner pre-test menunjukkan bahwa walaupun 

sudah cukup banyak orang yang pernah memainkan game edukasi, namun masih 

ada yang belum pernah bermain game edukasi (Gambar 4.1). Sebagian besar 

orang sudah mengerti pengaruh pencemaran air terhadap bumi (Gambar 4.7). 

Cukup banyak yang menganggap penting bumi dan  tahu tentang ancaman 

pencemaran air (Gambar 4.8 dan 4.9), namun beberapa orang tidak tahu 

pencemaran air yang terjadi saat ini (Gambar 4.10). Orang-orang tertarik untuk 

belajar tentang pencemaran air (Gambar 4.12) dan belum pernah melihat game 
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bertema pencemaran air (Gambar 4.13), sehingga tertarik bila pembelajaran 

pencemaran air dijadikan sebuah game (Gambar 4.14). 

Setelah menyimpulkan data hasil kuesioner pre-test untuk membuat game, 

maka dimulai dengan menyusun alur game. Pembuatan alur game disusun dengan 

flowchart guna memudahkan kerangka berpikir. Game “Save The Sea!” dibuat 

pada platform android dengan beberapa mode gameplay, sehingga memenuhi 

kebutuhan hasil kuesioner pre-test. Perancangan Game “Save The Sea!” juga 

difokuskan lebih kepada pencemaran benda padat yang masuk ke badan laut untuk 

lebih fokus kepada pencemaran yang banyak terjadi di laut. 

 

Gambar 4.17 Flowchart Sistem Game Save The Sea! 

 

4.2. Konsep, Gameplay dan Alur Game 

4.2.1.Konsep Game 

“Save The Sea!” merupakan game edukasi pencemaran air yang 

dikembangkan untuk perangkat android. Game ini dibuat untuk 

memperkenalkan pengetahuan baru maupun menambah wawasan tentang 

pencemaran air, terutama air laut dengan pendekatan yang berbeda. 
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Penggunaan game sebagai media edukasi  dianggap lebih menarik dan 

menyenangkan sehingga konsep pembelajaran lebih mudah dicerna. Di dalam 

game “Save The Sea!” Terdapat 4 jenis game, dimana tiap level game “Save 

The Sea!” memiliki tampilan UI yang mudah dipahami dan gambar yang 

menarik untuk dimainkan semua umur. Ada alur cerita dari tiap level yang 

disajikan di game “Save The Sea!” yang akan dijelaskan. 

 

1. Tangkap Sampah 

Game Tangkap Sampah ini adalah sebuah game dimana kita akan 

mengemudikan sebuah kapal sampah kecil yang akan menangkap 

sampah yang dibuang oleh kapal pesiar yang sedang berlayar. Kapal 

pesiar merupakan pertanda bahwa masih banyak orang yang 

menganggap remeh buang sampah sembarangan sehingga 

membahayakan kehidupan laut. Kapal sampah kita yang akan menjadi 

ujung tombak pembersih sampah sebelum mencapai air laut. Maksud  

dan cerita dari game ini adalah untuk prevensi atau pencegahan 

masuknya sampah-sampah ke laut. Dan untuk menjelaskan bahaya yang 

mengancam, maka akan dilanjutkan ke akibat di level selanjutnya. 

2. Petualangan Ikan (Flappy Fish) 

Pada level ini pemain memainkan permainan dengan karakter 

utama Ikan Gembung yang ingin berenang mencapai laut, tetapi dia 

menyadari perjalanan untuk pergi ke laut tidak semudah itu. Dalam 

perjalanan ke laut ikan Gembung akan menemui banyak halangan 

sampah yang harus dihindari. Sampah tersebut akan memiliki banyak 
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wujud, dimana bila ikan Gembung tertabrak maka nyawanya akan 

berkurang. Game ini bertujuan memberitahu bahayanya sampah yang 

masuk ke dalam laut akan membahayakan kehidupan laut terutama 

ikan. 

3. Bersihkan Sampah 

Game Bersihkan Sampah ini adalah sebuah game dimana kita akan 

adalah seorang penyelam yang ingin menyelamatkan laut yang 

tercemar dari sampah. Kita akan mendapatkan skor bila kita dapat 

menangkap sampah tepat di depan penyelam. Penyelam memiliki 

nyawa yang akan berkurang bila melewati sampah dan menabrak bom. 

Maksud dari game ini adalah untuk “mengobati” atau mengurangi 

dampak yang terjadi dari  masuknya sampah ke laut. 

4. Benar Salah 

Game Benar Salah menantang pemain untuk mengungkap fakta 

sebenarnya, juga menguji pengetahuan pemain, sampai seberapa jauh 

pemain memahami konteks dari pencemaran laut. Terdapat beberapa 

fakta yang akan diungkap di dalam game ini sehingga pemain 

memahami bahaya ancaman dari pencemaran laut. 

5. Kuis Trivia 

Game menggunakan sistem pilihan ganda, yang sudah umum 

dipakai untuk ujian di sekolah Indonesia. Game kuis trivia ini untuk 

memberikan tantangan sedikit lebih sulit daripada game benar salah 

supaya tidak terkesan monoton. 
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4.2.2.Gameplay dan Alur Game 

Dengan bermain game “Save The Sea!” Maka akan mulai masuk ke dalam 

berbagai level di game yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tangkap Sampah 

Karakter kapal patrol kecil akan menangkap sampah yang harus 

ditempatkan di belakang/dek kapal. Bila tidak dapat masuk ke bagian 

tersebut, maka sampah akan terpental karena tertabrak oleh kapal. 

Sampah yang berhasil ditangkap akan menyebabkan skor bertambah 

sebanyak 200 poin, sedangkan bila jatuh ke dalam air maka skor akan 

berkurang sebanyak 100 poin. 

2. Petualangan Ikan (Flappy Fish) 

Petualangan Ikan dimainkan dengan karakter utama adalah Ikan 

Gembung. Ikan harus mampu melewati berbagai macam sampah 

supaya tidak mati. Bila tertabrak sampah, nyawa ikan akan berkurang 

sebanyak 1 poin. Ikan akan mendapatkan skor sebanyak 100 poin bila 

mampu melewati sampah. 

3. Bersihkan Sampah 

Penyelam dapat dikendalikan dengan control button di bagian 

kanan dan kiri bawah untuk menyelam naik maupun turun. Tugas 

penyelam adalah mengambil sampah tanpa terkena ranjau bom laut. 

Bila ada sampah yang terlewat, nyawa penyelam akan berkurang 1 

karena dianggap tidak mampu menyelamatkan laut. Nyawa penyelam 
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juga akan berkurang 1 bila terkena ranjau bom laut. Penyelam akan 

mendapatkan skor 100 tiap kali berhasil mengambil sampah.  

4. Benar Salah 

Tersedia 10 soal untuk dijawab pemain dan akan dibukakan fakta 

yang sebenarnya pada tiap jawaban. Agar lebih menantang, maka 

waktu yang disediakan hanya 10 detik. Skor dari game benar salah 

akan digunakan untuk mengatur berapa nyawa yang dimiliki oleh ikan 

Gembung. 1-3 jawaban benar maka nyawa ikan adalah 1, 4-7 jawaban 

benar maka nyawa ikan adalah 2, dan 8-10 jawaban benar maka 

nyawa ikan adalah 3. 

5. Kuis Trivia 

Dalam game ini kita memilih 1 jawaban yang benar dari 4 jawaban 

tersedia, terdapat 10 soal dan waktu batas menjawab yaitu 20 detik.  

Nilai yang diberikan akan menentukan nyawa dari penyelam. 1-3 soal 

benar maka nyawa penyelam adalah 1, 4-7 soal benar maka nyawa 

penyelam adalah 2, dan 8-10 jawaban benar maka nyawa penyelam 

adalah 3. 

6. Achievement 

Di halaman ini akan tertampil skor dan pencapaian yang diperoleh 

untuk keseluruhan game. Pencapaian berdasarkan dari skor yang 

diperoleh. <4000 akan mendapat skor C, <8000 mendapat skor B dan 

>8000 mendapat skor A. 
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4.3. Desain Aset Game 

4.3.1. Desain Background 

Desain Background dimulai dengan mencari gambar sesuai  tema game 

“Save The Sea!” yaitu laut. Dari main menu sampai dalam game pemain akan 

melihat suasana background yang indah supaya tetap menjaga keindahan laut. 

 

Gambar 4.18 Background Game 

 

4.3.2.Desain Guided User Interface (GUI) 

Desain Guided User Interface (GUI) atau antarmuka pengguna grafis di 

dalam game terdiri dari button, text dan image yang dikumpulkan supaya 

pemain dapat berinteraksi dengan game. Tabel list button: 

Tabel 4.1 List Desain GUI 

 Tombol Play untuk memulai permainan 

 Tombol Exit untuk keluar dari permainan 

 Tombol Credit menuju informasi Credit game 

 Tombol Main Menu untuk kembali ke main menu 
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 Kontainer penunjuk waktu 

 Tombol untuk menyalakan atau mematikan sound effect 

 Tombol untuk menyalakan atau mematikan lagu 

 

4.3.3 Desain Karakter 

Desain Karakter di dalam diambil dari internet dengan mencari sprite 

yang berkaitan. Tabel list Karakter: 

Tabel 4.2 List Gambar Karakter 

Gambar Deskripsi 

 Kapal patroli kecil sebagai ujung 

tombak penjaga dari sampah yang 

akan masuk ke laut. 

 Ikan gembung yang menarik sebagai 

perwakilan dari ikan yang terkena 

dampak pencemaran air 

 Penyelam sebagai lambing manusia 

penyelamat laut dengan 

membersihkan sampah di laut 

 

4.4. Pembuatan dan Pemrograman  Game 

4.4.1 Pembuatan Game 

Game “Save The Sea!” dibuat menggunakan game engine Unity dengan 

Bahasa pemrograman C#. Pembuatan game dimulai dari pembuatan Main Menu, 

Desain tiap level, Win Lose Trigger, dan seterusnya. 

1) Tampilan Main Menu 
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   Gambar 4.19 Tampilan Main Menu 

 

2) Tampilan Game Tangkap Sampah 

 

   Gambar 4.20 Tampilan Tangkap Sampah 

 

3) Tampilan Game Petualang Ikan (Flappy Fish) 

 

Gambar 4.21 Tampilan Petualang Ikan 
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4) Tampilan Game Bersihkan Sampah 

 

   Gambar 4.22 Tampilan Bersihkan Sampah 

 

5) Tampilan Game Benar Salah 

 

   Gambar 4.23 Tampilan Game Benar Salah 

 

6) Tampilan Game Kuis 

 

   Gambar 4.24 Tampilan Game Kuis Trivia 
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List Asset yang digunakan: 

Trivia Quiz Game Template From Puppeteer 

Sprite free royalti dari Google 

Script dari Unity Standard Assets dan Tutorial Unity 

 

4.4.2 Pemrograman Game 

Game “Save The Sea!” dirancang menggunakan Unity versi 

2018.3.4f1 dengan Bahasa pemrograman menggunakan C#. Karena game 

dibuat di platform android, maka harus set layar canvas untuk scaling ke 

layar hp android. Di bawah ini akan ditampilkan beberapa script penting: 

1) Main Menu 

Halaman main menu menggunakan background yang dianimasikan 

dengan background yang berukuran melebihi layer supaya dapat 

digerakkan tanpa memecah resolusi gambar. Terdapat tombol-tombol 

yang sudah di declare yang dapat digunakan di level selanjutnya. 

2) Background scroller 

Penulis menggunakan background scroller yang ada di tutorial unity 

flappy bird sehingga tidak memerlukan banyak coding tambahan, cukup 

diatur dari game controller dan ditempel pada rigidbody sesuai ukuran 

sehingga dapat mengatur speed/ kecepatan scrolling background. 

3) Karakter 

Terdapat 3 karakter dengan control yang berbeda yang akan 

dijelaskan. Ketiga karakter memiliki setting untuk boundary dengan 

menggunakan script Mathf.Clamp, sehingga player tidak kabur ke luar 
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dari layar. Terdapat collider yang di setting di dalam karakter supaya 

dapat berinteraksi dengan objek lain sesuai kebutuhan level. 

Perbedaan yang mencolok dari tiap karakter adalah control tiap 

karakter. Karakter kapal hanya bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri, 

disini penulis menggunakan mobile input yang terdapat di standard asset 

unity yang sedikit dimodifikasi untuk kebutuhan gameplay. Kapal 

memiliki 2 collider, 1 dengan trigger dan 1 tanpa trigger. Collider 

dengan trigger digunakan di belakang/dek kapal untuk menangkap 

sampah-sampah yang terjatuh sedangkan collider tanpa trigger 

digunakan untuk membuat kapal terasa nyata dimana sampah yang 

tertabrak akan terpental dari kapal. 

Karakter ikan memiliki control tap, menggunakan standard asset 

yang di desain untuk mobile game dengan script yang digunakan untuk 

PC (OnMouseButtonDown) dapat diubah menjadi mobile (input.touch). 

Karakter Penyelam memiliki control yang mirip dengan karakter 

kapal, namun diubah arah nya menjadi naik dan turun sehingga hanya 

memerlukan perubahan direction x menjadi direction y. 

Karakter ikan dan penyelam memiliki banyak health yang sesuai dari 

jumlah dari MiniScore yang akan diambil di playerprefs MiniScore. 

4) Objek sampah 

Objek sampah diberikan collider dan trigger supaya bila terkena 

karakter akan terjadi sesuatu. Collider yang sering digunakan adalah 

polygon collider, karena collider ini mengikuti bentuk objek. Tiap objek 

sampah dijadikan prefabs untuk dispawn oleh game controller. 
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5) Game Controller 

Berisi segala sesuatu yang akan menjalankan game. Seperti 

container untuk Game Object yang akan diaktifkan dan di nonaktifkan. 

Lalu ada untuk menyalakan waktu, coroutine saat kita memencet button 

play. 

Dalam game controller ada satu coding yang cukup penting, yaitu 

coroutine untuk spawn object sampah. Spawner ini menggunakan 

instantiate yang lalu dicampur dengan mathf.clamp sehingga object yang 

dispawn tidak offside keluar layar.  

Selanjutnya game controller juga mengatur skor menggunakan plus 

dan minus, yang dapat dipanggil di script lain sehingga dapat 

menjalankan skor sesuai trigger dari controller karakter. Sebelum 

dipanggil oleh script lain, game controller harus di define dari awal 

dengan bentuk public sehingga dapat diakses. Skor yang telah didapat 

dan waktu yang berjalan akhirnya akan ditampilkan pada container text 

dengan define container tersebut lalu kita tuliskan stringnya dan panggil 

varibelnya. 

6) Mini Game (Benar salah dan Kuis Trivia) 

Degan tidak banyak mengubah bentuk game karena didapat dari 

asset Trivia Quiz Game Template from Puppeteer, hanya merubah 

tampilan desain game supaya memenuhi kebutuhan untuk game yang 

dirancang. Lalu, ditambahkan playerprefs set dan getint pada MiniScore 

untuk menyimpan data dari hasil skor yang benar supaya dapat mengatur 

nyawa dari karakter game selanjutnya. 
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7) Skor 

Skor akan di declare dari awal menu dengan script score manager. 

Dalam skor manager penulis membuat variable statik untuk ditempelkan 

ke dalam PlayerPrefs sehingga akan tersimpan sepanjang game dan 

scene. Variable GlobalScore untuk menyimpan data keseluruhan skor 

yang di dapat dan MiniScore untuk menyimpan data yang didapat saat 

memainkan game benar salah dan kuis trivia supaya dapat menentukan 

nyawa yang didapat dari jawaban benar dalam minigame. Tiap level akan 

ada get int dari playerprefs untuk disimpan di satu variable dan akan 

diset untuk disimpan. Di akhir game GlobalScore akan digunakan untuk 

menentukan pencapaian yang didapatkan pemain. 

 

4.5. Hasil Data Responden 

Setelah post-test disebarkan kepada responden yang telah melakukan 

uji coba game “Save The Sea!” minimal 5 kali selama 5 hari, diperoleh data 

orang yang memiliki handphone dan merupakan orang yang tinggal di 

Semarang untuk mengetahui hasil uji coba game “Save The Sea!”. Data 

yang didapat lalu diolah dengan program IBM SPSS Statistics 24. Tabel 4.3 

menyajikan data umur responden penelitian. 

Tabel 4.3 Data Umur Responden 

Umur Frequency Percent 

11 -17 6 15.5 

18-24 24 5.1 

25-31 5 12.9 

32-51 4 10.4 
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Dari hasil pada tabel 4.3 Total responden adalah 39 orang yang terbagi 

menjadi umur 11-17 tahun ada 6 orang responden (15.5%), umur 18-24 

tahun ada 24 orang responden (61,2%), umur 25-31 tahun ada 5 orang 

(12,9%), umur 32-51 tahun ada 4 orang responden. Sehingga paling 

responden paling banyak berada di kisaran 18-24 tahun. 

Data tabel 4.4 Akan menyajikan data gender responden penelitian. 

Tabel 4.4 Data gender responden 

Gender Frequency Percent 

1 18 46.2 

2 21 53.8 

 

Dari hasil data tabel 4.4 dapat diketahui responden berjenis kelamin 

laki-laki ada 18 orang (46.2%) dan wanita ada 21 orang (53.8%) 

Data tabel 4.5 Menyajikan tingkat edukasi responden penelitian. 

Tabel 4.5 Tingkat Edukasi Responden 

Education Frequency Percent 

SD 1 2.6 

SMP 4 10.3 

SMA 18 46.2 

D3 1 2.6 

S1 15 38.5 

 

Dari hasil data tabel 4.5 dapat diketahui bahwa responden dengan 

tingkat edukasi SD ada 1 (2.6%),SMP ada 4 (10.3%), SMA ada 18 (46.2%), 

D3 ada 1 (2.6%), S1 ada 15 (38.5%). 
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4.6 Analisa Variabel Penelitian 

4.6.1. Validitas Variabel Kuesioner 

Variabel yang digunakan dalam penelitian: Kesenangan (E), 

Kemudahan (M), Kebergunaan (B), Kepedulian (P), dan Intensi (I) untuk 

pengujian data game “Save The Sea!”. Data uji validitas Principal 

Component Analysis dengan Rotation Method Equamax ditampilkan pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Uji Validitas Principal Component Analysis dengan Rotation Method 

Equamax pertama 

 Component 

1 2 3 4 

E1 .855 .184 .205 .266 

E2 .723 .264 .364 -.059 

E3 .677 .001 .450 .283 

M1 .356 .068 .695 .019 

M2 .194 .054 .740 .192 

M3 .065 .092 .874 .147 

B1 .141 .700 .079 .598 

B2 -.052 .859 .055 .146 

B3 .236 .602 .251 .400 

P1 .342 .654 .330 -.065 

P2 .316 .620 -.062 -.003 

P3 .055 -.116 .136 .838 

I1 .720 .295 .214 .371 

I2 .324 .473 .073 .694 

I3 .639 .237 .244 .391 

Dari data tabel 4.6 indikator yang konvergen sehingga bisa digunakan 

adalah E(1-3), M(1-3), B(1-3), P1 dan P2, I1 dan I3. Data P3 dan I2 tidak 



 

55 

 

konvergen, namun yang dihilangkan adalah data P3 karena melenceng jauh. 

Setelah data P3 dihilangkan, ditampilkan uji validitas kedua di tabel 4.7 

Tabel 4.7 Uji Validitas Principal Component Analysis dengan Rotation Method 

Equamax kedua 

 Component 

1 2 3 

E1 .870 .219 .241 

E2 .631 .188 .414 

E3 .701 .059 .476 

M1 .321 .039 .710 

M2 .244 .088 .725 

M3 .083 .116 .869 

B1 .285 .850 .076 

B2 -.067 .858 .084 

B3 .329 .681 .250 

P1 .214 .577 .401 

P2 .227 .573 -.001 

I1 .778 .363 .236 

I2 .519 .658 .054 

I3 .731 .316 .246 

 

Dari data tabel 4.7 indikator yang konvergen sehingga bisa digunakan 

adalah E(1-3), M(1-3), B(1-3), P1 dan P2, I(1-3). 

 

4.6.2. Analisa Reliabilitas Variabel Kuesioner 

Pengujian reliabilitas (tingkat kepercayaan) variable kuesioner 

dilakukan menggunakan Koefisien Cronbach’s Alpha. Tabel 4.8 

menampilkan hasil uji reliabilitas menggunakan Koefisien Cronbach’s 

Alpha dan menampilkan tingkat internal konsistensi Cronbach’s Alpha. 
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Tabel 4.8 Uji Reliabilitas menggunakan Koefisien Cronbach’s Alpha 

Variable Frequency 
Internal 

Consistency 
Cronbach's alpha 

Internal 

consistency 

E 0.863 Good α ≥ 0.9 Excellent 

M 0.754 Acceptabel 0.9 > α ≥ 0.8 Good 

B 0.805 Good 0.8 > α ≥ 0.7 Acceptabel 

P 0.597 Poor 0.7 > α ≥ 0.6 Questionable 

I 0.857 Good 0.6 > α ≥ 0.5 Poor 

   0.5 > α Unacceptable 

Kesimpulan yang didapat dari tabel 4.8 berdasar pada Internal Consistency 

Cronbach’s Alpha maka reliabilitas memiliki konsisten Poor sampai Good. 

 

4.6.3. Uji Korelasi dengan Koefisien Korelasi Pearson Two Tailed 

Uji korelasi pada kuesioner menggunakan ujikorelasi Pearson Corelation. 

Uji korelasi digunakan untuk mencari keterkaitan antara Kesenangan (E), 

Kemudahan (M), Kebergunaan (B), Kepedulian (P)dengan tingkat keinginan 

menggunakan kembali (I). Data uji korelasi ditampilkan pada data tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Uji Korelasi dengan Koefisien Korelasi Pearson Two Tailed 

 A G Edu AE AM AB AP AI 

A 1 -.046 .192 -.179 -.015 -.192 .024 -.243 

G -.046 1 -.187 -.039 .005 .013 .120 -.005 

Edu .192 -.187 1 -.009 -.233 .098 -.049 -.069 

AE -.179 -.039 -.009 1 .578** .420** .498** .703** 

AM -.015 .005 -.233 .578** 1 .304 .309 .485** 

AB -.192 .013 .098 .420** .304 1 .605** .650** 

AP .024 .120 -.049 .498** .309 .605** 1 .495** 

AI -.243 -.005 -.069 .703** .485** .650** .495** 1 

Dari hasil data tabel 4.9 maka variable Kesenangan (E), Kemudahan (M), 

Kebergunaan (B), Kepedulian (P) berkorelasi dengan tingkat keinginan 

menggunakan (I). Yang artinya semua variable Kesenangan (E), Kemudahan (M), 

Kebergunaan (B), Kepedulian (P) menentukan keinginan pengguna untuk bermain 

kembali (I).


