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Abstrak: Bermain game adalah sebuah aktivitas yang tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat beriringan dengan kemajuan teknologi. Apalagi saat ini game online 

telah tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Cukup dengan kita memiliki 

sebuah kecanggihan teknologi yang terhubung dengan jaringan. Didalam game 

online mobile legends ini memiliki berbagai macam komponen di dalamnya 

seperti menu, warna, desain, dan sebagainya. Komunitas gamers memiliki 

kriteria-kriteria tertentu guna menghasilkan sebuah penilaian maupun persepsi 

yang berbeda-beda pada beberapa komponen yang diberikan game online 

tersebut. Berdasarkan dari berbagai perbedaan penilaian maupun persepsi yang 

dihasilkan dari para komunitas gamers maka dilakukan pengukuran tentang proses 

terjadinya persepsi melalui alat indera penglihatan dan pendengaran dengan 

melibatkan beberapa tahapan terhadap game online mobile legends. Maka tujuan 

penelitian ini adalah dapat memberikan sebuah persepsi maupun penilaian yang 

baik atau buruk pada komponen yang diberikan game online mobile legends. 

Penelitian deskriptif ini mengambil 88 responden dari anggota grup komunitas 

gamers Surabaya dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total 

sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi komunitas gamers 

Surabaya terhadap game online mobile legends dari proses terbentuknya persepsi 

dan ditinjau dari aspek penglihatan menghasilkan sebuah skor mulai dari tahap 

kealaman 3,33 yang dinilai sangat baik, tahap fsiologis 2,89 yang dinilai baik, 

tahap psikologis 2,84 yang dinilai baik, dan tahap persepsi 2,88 yang dinilai baik. 

Kemudian dari aspek pendengaran menghasilkan sebuah skor mulai dari tahap 

kelaman 3,33 yang dinilai sangat baik, tahap fsiologis 3,21 yang dinilai baik, 

tahap psikologis 3,27 yang dinilai sangat baik, dan tahap persepsi 3,13 yang 

dinilai baik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen yang 

ada dalam game online tersebut secara keseluruhan dinilai baik oleh para anggota 

komunitas gamers surabaya. 

Kata kunci: Persepsi komunitas gamers, Game online, Teori Persepsi, Mobile 

legends 

 

Abstract: Playing a game is an activity familiar to the community along with 

technological advances. Especially when this online game has not been limited by 

place, distance, and time. Simply we have a technological sophistication 
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connected to the network. In this mobile legends online game has a variety of 

components in it such as menus, colors, designs, and so on. Gamers community 

have certain criteria in order to produce a different assessment or perception on 

some components given the online game. Based on the various differences of 

judgments and perceptions generated from the gamers community then made 

measurements about the process of perception through the means of sight and 

hearing sensory by involving several stages of mobile legends online game. So the 

purpose of this study is to provide a perception or assessment of good or bad on 

the components provided mobile legends online game. This descriptive study took 

88 respondents from members of the Surabaya gamers community group by 

sampling technique using total sampling technique. The results of this study 

indicate that the perception of the Surabaya gamers community towards mobile 

online game legends from the process of perception formation and viewed from 

the aspect of vision resulted in a score ranging from the depth stage of 3.33 which 

is considered very good, physiological 2.89 is considered good, the psychological 

stage 2 , 84 are considered good, and the stage of perception 2.88 is considered 

good. Then from the aspect of hearing resulted in a score ranging from the 3.33 

stages of age are considered very good, 3.21 physiological stage is considered 

good, 3.27 psychological stage is considered very good, and 3.13 perceptual stage 

is considered good. Based on these results, it can be concluded that the 

components that exist in the online game is overall considered good by the 

members of the Surabaya gamers community. 

Keywords: Perception gamers community, Online games, Theory of Perception, 

Mobile legends 

 

PENDAHULUAN 

 Kini dengan semakin berkembangnya kecanggihan teknologi akan menjadi 

salah satu faktor utama pada perkembangan suatu game online di era globalisasi 

ini sehingga game tidak lagi hanya sekedar permainan individual yang bersifat 

satu arah. Karena hingga saat ini fenomena bermain game secara bersama-sama 

menjadi sebuah kesibukan tersendiri dikalangan masyarakat mulai dari anak-anak, 

remaja maupun hingga dewasa pun ikut bersenang-senang bermain game. 

Bermain game sendiri adalah sebuah aktivitas yang sudah tidak asing lagi seiring 

berkembangnya kecanggihan teknologi hingga saat ini. Dengan persoalan seperti 

itu akan meningkatkan jumlah pengguna game yang biasa disebut dengan gamers 

juga setiap tahunnya berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Gondo 

(2017) bahwa pada setiap tahunnya jumlah gamers di Indonesia mengalami 

peningkatan yang luar biasa sekitar 33 persen dan tersebar di kota-kota besar 

Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan sebagainya. . Seiring 

semakin bertambahnya jumlah gamers di Indonesia, internet juga merupakan 

fenomena yang mendukung dalam persoalan game online sehingga dapat 

mengubungkan antar pemain satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan 

jaringan internet saja. Apalagi, dikota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, 
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Yogyakarta, dan sebagainya dengan mudahnya masyarakat untuk terhubung 

dengan jaringan internet. 

 Munculnya internet dimanfaatkan juga oleh industri untuk menghadirkan 

sebuah permainan yang dapat dilakukan secara online lewat jaringan internet 

komputer maupun smartphone. Sesuai dengan hasil survei APJII (2015:20) 

mengungkapkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta 

orang hingga akhir tahun 2014 berdasarkan wilayah di Indonesia, hal ini cukup 

potensial bagi berkembangnya industri game online. Berdasarkan dengan hasil 

survei tersebut merupakan bukti bahwa perkembangan internet sangat dominan 

untuk menjadikan sebuah alasan untuk membuktikan bahwa pengguna internet di 

Indonesia dapat dibilang cukup pesat. Oleh karena itu, bahwa pesatnya pengguna 

internet di Indonesia menggambarkan bahwa semakin pesatnya pula para pemain 

game online di Indonesia dikarenakan pemain game online sangat membutuhkan 

jaringan internet untuk menghubungkan pemain satu dengan yang lainnya. 

Karena pada game online ini dikatakan sebagai sebuah permainan yang 

menghubungkan pemain satu dengan yang lainnya, didalam kehidupan 

masyarakat juga bukan lagi dijadikan sebuah kendala seperti waktu, jarak, dan 

batas yang semakin lama akan terasa lebih mudah. Permainan tersebut pada 

dasarnya berawal dilakukan secara nyata, di zaman sekarang akan berbanding 

terbalik cukup melakukannya dengan cara menyalakan sebuah mesin permainan 

canggih saja. Kemudian hal lain muncul pada era saat ini dimana kecanggihan 

teknologi akan semakin berkembang juga. Dengan perkembangan seperti itu maka 

akan menjadikan para pengguna game online dengan memanfaakan 

perkembangan teknologi beralih ke dunia game maya dibandingkan dunia game 

tradisional seperti catur, ular tangga, petak umpet, dan sebagainya. Dengan 

persoalan seperti itu akan menunjukkan bahwa permainan game didunia maya 

akan terasa lebih menarik yang disebabkan oleh tampilan gambar di setiap 

karakter atau pemeran serta fitur-fiturnya yang lebih bagus sehingga menarik 

perhatian penggunanya, di sisi lain mereka juga bisa sambil belajar 

mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, terpaan permainan tradisional di era 

2000an yang mengangkat fenomena game online dapat mempengaruhi kebiasaan 

para remaja di era saat ini banyak yang memegang teguh kepada kecanggihan 

teknologi contohnya saja seperti dimana-mana orang selalu tidak jauh dengan 

membawa gadgetnya sering kali orang-orang tidak peduli dengan lingkungan 

sekitar karena telah menganggap keperluan pribadinya lebih penting seperti 

bermain game online mobile legends sehingga akan berdampak pada pola 

perilakunya. 

Disisi lain provider game online di Indonesia juga masih membeli license 

dari luar yaitu Korea Selatan, China, Jepang, Thailand. Seiring berkembangnya 

provider game terdapat salah satu game online Mobile Legends berasal dari negara 

China pada tahun 2016 dan masuk ke negara Indonesia dengan bekerja sama oleh 

provider yang bernama Moonton. Mobile Legends adalah game multiplayer online 

battle arena versi mobile yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton dan 

bergenre MORPG sehingga menyita banyak perhatian para gamers di seluruh 

dunia. Kemudian di dalam game online Mobile Legends ini memiliki fitur-fitur 

yang menarik sehingga dapat menarik perhatian para gamers, salah satu fitur 
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tersebut yang paling menarik adalah fitur live stream merupakan fitur dimana 

mengumpulkan informasi-informasi seputar game online Mobile Legends tentang 

teknik permainan disetiap pemerannya karena terdapat banyak sekali para 

pemeran didalam game tersebut.  

Selain diminati para komunitas gamers Mobile Legends ini sangat populer 

dikalangan masyarakat Indonesia dikarenakan sedang berkembangnya teknologi 

pada era saat ini yang mendorong masuknya game-game terbaik ke Indonesia.  

Berdasarkan data yang diperoleh dikutip dari artikel Elvira (2017) bahwa Mobile 

Legends, game yang sedang naik daun di Indonesia ini adalah salah satu 

permainan andalan dari MOBA yang sangat populer dan diminati berbagai 

kalangan. Game ini dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Moonton dan 

dapat dimainkan di smartphone dengan berperangkat Android, iOS, dan microsoft 

ini sangat digandrungi, terutama di wilayah Asia. Sekitar 20 juta akun diketahui 

telah mengunduh game ini di Google Play maupun App Store. Dalam jangka 

waktu setahun Mobile Legends menunjukkan grafik pemakai yang meningkat 

secara signifikan. Maraknya kemunculan game online ini tidak disadari secara 

tidak langsung akan menimbulkan sesuatu bentuk kumpulan seperti komunitas 

penggemar game dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dikarenakan 

komunitas inilah tempat berkumpulnya interaksi antara penggemar game online 

satu dengan penggemar game online lainnya, meskipun cara berinteraksinya 

mereka tidak secara langsung bahkan dengan cara memanfaatkan kecanggihan 

teknologi yaitu dunia maya yang pada dasarnya interaksinya tidak secara 

langsung. Bahkan dengan komunitas ini orang satu dengan orang lainnya tidak 

saling mengenal dekat seperti teman sebaya ataupun teman dekat. Disisi lain, 

bahwa banyaknya jumlah pengguna aktif yang bermain game online mobile 

legends di Indonesia berdasarkan data yang dikutip dari artikel Panji (2017) 

bahwa pengguna game online mobile legends sebanyak 8 juta pengguna aktif yang 

bermain setiap harinya dan saat ini aplikasi game online mobile legends telah 

diunduh sebanyak 35 juta kali. Hal ini menggambarkan bahwa banyaknya 

pengguna yang bermain game online mobile legends di Indonesia sehingga 

berpengaruh pada semakin meningkatnya pengguna internet di Indonesia.  

Selain itu setiap orang akan memiliki sebuah penilaian dirinya dengan orang lain 

ada perbedaan. Contohnya seperti game online ini penilaian dari orang tua bahwa 

bermain game online itu dapat merusak pikiran orang yang sedang bermain game 

online tersebut. Akan tetapi, belum tentu bahwa penilaian dari orang yang 

tergolong dalam bermain game online tersebut bahwa bermain game itu sangat 

membantu dalam bidang pemenuhan kebutuhan saja. Dengan adanya fenomena 

tersebut dari setiap pandangannya akan menghasilkan sebuah persepsi atau 

penilaian karena setiap orang akan berbeda-beda pendapat penilaiannya, dengan 

diukur pada sisi informasi yang didapat dari fitur game online mobile legends 

terhadap penginterpretasi yang dilakukan oleh seseorang seperti yang 

dikemukakan Walgito (2002:71) para komunitas gamers akan melihat dengan 

memanfaatkan alat inderanya yang mana akan terjadi sebuah persepsi pada 

masing-masing individu terhadap fitur yang ada di dalam game online tersebut. 

Kemudian menurut Suryanto (2012:29) proses menginterpretasi yang dilakukan 

seseorang terhadap stimulus dan setelah itu dapat mengahasilkan sebuah 
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penilaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi itu suatu proses aktif yang 

timbulnya kesadaran dengan segera terhadap suatu obyek yang merupakan faktor 

internal serta eksternal individu meliputi keberadaan objek, kejadian dan orang 

lain melalui pemberian nilai terhadap objek tersebut. 

Maka dari itu setelah pemaparan berdasarkan data dari penelitian 

sebelumnya tentang game online, topik ini sangat penting untuk diteliti lebih 

dalam. Maka dari itu, mengingat permasalahan tentang game online yang sangat 

popular di kalangan masyarakat Indonesia, maka dari itu penelitian mengenai 

“Persepsi Komunitas Gamers Terhadap Game Online (Studi Deskriptif Tentang 

Persepsi Komunitas Gamers Surabaya terhadap Game Online Mobile Legends)” 

menarik untuk diteliti karena dari penelitian ini akan dihasilkan sebuah informasi 

dari gambaran game online yang dihasilkan dari sebuah persepsi komunitas 

gamersnya atau sebuah pandangan dengan tujuan dapat memberikan gambaran 

bagi semua pihak tentang kondisi yang saat ini terjadi dalam masyarakat kita. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului dengan diterimanya 

stimulus kepada rangsangan melalui panca indera dan penginterpretasi sehingga 

individu tersebut akan sadar dan mengerti dengan apa yang diinderakan. 

Kemudian Walgito (2002:71) menyatakan bahwa proses terjadinya persepsi 

ditinjau dari beberapa tahapan antara lain: 

1) Tahap pertama, merupakan tahapan yang bernama proses kealaman atau 

proses fisik ialah objek yang menimbulkan sebuah stimulus sehingga 

mengenai alat indera atau reseptor. 

2) Tahap kedua, merupakan tahapan yang bernama proses fsiologis ialah 

proses dimana stimulus tersebut diterima oleh alat indera yang kemudian 

dilanjutkan oleh syaraf sensoris ke otak sehingga memunculkan sebuah 

kesan yang paling menarik.  

3) Tahap ketiga, merupakan tahapan yang bernama proses psikologis ialah 

proses dimana yang terjadi pada otak disetiap individu kemudian dapat 

menyadari apa yang diterimanya. 

4) Tahap keempat, merupakan tahapan persepsi yang menghasilkan dari 

beberapa tahapan diatas sehingga menghasilkan sebuah proses persepsi 

berupa tanggapan atau respon dari sebuah objek yang diamatinya. 

Dari teori yang telah dikemukakan oleh Walgito, bahwa proses terjadinya 

persepsi ini berawal dari seseorang menerima sebuah rangsangan dan kemudian 

dari hasil rangsangan tersebut menghasilkan sebuah tanggapan yang menimbulkan 

sebuah tindakan penilaian berupa positif atau kah negatif dari apa yang dipandang 

oleh alat inderanya. Akan tetapi pada penelitian ini untuk mengetahui persepsi 

komunitas gamers Surabaya yang akan diukur dengan memanfaatkan sebuah alat 

indera yaitu penglihatan dan pendengaran. Berikut ini penjelasan dimensi alat 

indera yang digunakan sebagai mempersepsikan sebuah game online Mobile 

Legends : 

a) Persepsi melalui indera penglihatan 
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Berdasarkan paparan diatas untuk mempersepsi sesuatu objek harus 

memiliki perhatian kepada objek yang bersangkutan. Apabila individu telah 

memperhatikan objek, maka selanjutnya akan menghasilkan sebuah penilaian 

terhadap objek tersebut. Menurut Walgito (1994:76) alat indera penglihatan 

merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk menerima sebuah stimulus 

sebelum diteruskan ke syarat sensoris yaitu ke syaraf otak. Pada dasarnya 

seseorang dapat melihat dengan matanya akan tetapi mata bukanlah satu-satunya 

bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, melainkan mata 

hanyalah salah satu bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini 

dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak sehingga akhirnya dapat menyadari 

apa yang dilihat. Sebagai contoh seperti seseorang melihat sebuiah benda yang 

memiliki warna, nah alat indera penglihatan khususnya mata ini akan menerima 

proses fisik benda tersebut yang setelah itu akan diteruskan syaraf sensoris ke otak 

untuk dapat menghasilkan sebuah padangan berupa warna, bentuk, dan ukuran. 

b) Persepsi melalui indera pendengaran 

Kemudian menurut Walgito (1994:82) pada alat indera pendengaran ini 

orang dapat mendengar sesuatu, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat 

untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya.Pada dasarnya telinga ini 

dapat dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi sendiri-sendiri antara lain telinga 

bagian luar untuk menerima stimulus dari luar, telinga bagian tengah untuk 

meneruskan stimulus yang diterima (transformer), dan telinga bagian dalam untuk 

dijadikan sebagai reseptor yang sensitif dari syaraf-syaraf penerima. Sebagai 

contoh seperti seseorang mendengarkan sebuah bunyi yang setelah itu akan 

diteruskan ke syaraf sensoris ke otak untuk menghasilkan sebuah bunyi nada dan 

desahan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian 

kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Adapun 

populasi dari penelitian ini adalah seluruh anggota komunitas gamers yang 

bernama Surabaya di kota Surabaya dengan total anggota 88 orang. 

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik penyebaran 

kuisioner. Dalam media yang digunakan pada penyebaran kuisioner terbagi dalam 

dua jenis yaitu kuisioner cetak dan kuisioner online (google form). Teknik 

pengolahan data penelitian yan digunakan adalah editing, coding, dan tabulasi. 

Dan teknik analisis datanya menggunakan skala likert. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Persepsi Komunitas Gamers melalui alat indera penglihatan 

Tahap Kealaman 

 Pada tahapan ini peneliti menjabarkan ada empat pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap pernyataan 

akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang dimana guna 

untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta membuktikannya. Berikut 

adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai dengan frekuensi persen 

berdasarkan pada tabel 3.9 yang didapatkan dari hasil temuan data sehingga 
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menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah stimulus yang baik atau buruk dari 

komunitas gamers. 

Berdasarkan tabel 3.9 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera penglihatan pada tahap kealaman. Pada pernyataan pertama tentang desain 

fitur live streaming pada game online mobile legends ini memiliki frekuensi 

persen sekitar 99% yang berarti beranggapan setuju. Dengan ini menyatakan 

bahwa persepsi komunitas gamers terhadap desain fitur live streaming pada game 

online mobile legends menyatakan sangat baik responnya kemudian pernyataan 

kedua tentang bentuk animasi gerak disetiap karakter hero yang dimainkan pada 

game online mobile legends mengalami penurunan menjadi 96% yang 

beranggapan setuju sehingga tetap menyatakan respon sangat baik dari persepsi 

komunitas gamers terhadap bentuk animasi gerak disetiap karakter hero yang 

dimainkan pada game online mobile legends kemudian pada pernyataan ketiga 

tentang tampilan perpaduan warna biru untuk menu utama dan warna hijau dalam 

permainan pada game online mobile legends mengalami penurunan kembali 

menjadi 90% yang beranggapan setuju sehingga dapat menyatakan respon baik 

dari persepsi komunitas gamers terhadap tampilan perpaduan warna biru untuk 

menu utama dan warna hijau dalam permainan pada game online mobile legends. 

Dan yang terakhir dari pernyataan keempat tentang tampilan desain interface di 

menu utama pada aplikasi game online mobile legends mengalami kenaikan 

menjadi 95% yang beranggapan setuju sehingga memiliki respon sangat baik dari 

persepsi komunitas gamers terhadap tampilan desain interface di menu utama 

pada aplikasi game online mobile legends. Hal ini juga didukung oleh pernyataan 

Ralph, Paul & Wand, Yair (2009) didalam buku Alizamar & Nasbahry (2016: 

188) menyatakan bahwa desain ini merupakan disusun yang telah terencana untuk 

pembuatan suatu objek atau sistem dengan memiliki desain konotasi yang berbeda 

dalam setiap bidangnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa desain interface yang 

diberikan oleh game online mobile legends ada kaitannya dengan pernyataan oleh 

Ralph, dkk tadi yang menyebutkan bahwa desain itu sesuatu yang disusun 

terencana untuk pembuatan suatu sistem dengan memiliki konotasi yang berbeda. 

Maka dari itu game online mobile legends memberikan desain-desain interface 

dengan tampilan yang berbeda dengan game online lainnya guna tidak ada teguran 

plagiarisme. 

Tahap Fsiologis 

 Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan dari keempat pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap 

pernyataan akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang 

dimana guna untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta 

membuktikannya. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai 

dengan hasil frekuensi persen berdasarkan pada tabel 3.11 yang didapatkan dari 

hasil temuan data sehingga menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah kesan-

kesan yang menarik maupun tidak menarik dari komunitas gamers. 

Berdasarkan tabel 3.11 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera penglihatan pada tahap fsiologis. Pada pernyataan kelima tentang tampilan 

desain fitur live streaming yang mudah digunakan ini memiliki frekuensi persen 

sekitar 92% yang berarti beranggapan setuju. Dengan ini menyatakan bahwa 
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persepsi komunitas gamers terhadap tampilan desain fitur live streaming yang 

mudah digunakan menyatakan sangat baik responnya kemudian pernyataan 

keenam tentang bentuk animasi gerak disetiap karakter hero yang konsisten 

mengalami kenaikan menjadi 95% yang beranggapan setuju sehingga tetap 

menyatakan respon sangat baik dari persepsi komunitas gamers terhadap bentuk 

animasi gerak disetiap karakter hero yang konsisten kemudian pada pernyataan 

ketujuh tentang perpaduan warna biru untuk menu utama dan warna hijau dalam 

permainan yang terlihat murni di game online mobile legends mengalami 

penurunan menjadi 89% yang beranggapan setuju sehingga dapat menyatakan 

respon baik dari persepsi komunitas gamers terhadap perpaduan warna biru untuk 

menu utama dan warna hijau dalam permainan yang terlihat murni di game online 

mobile legends. Dan yang terakhir dari pernyataan kedelapan tentang tampilan 

desain interface di menu utama yang tidak minimalis pada game online mobile 

legends mengalami penurunan drastis menjadi 12% yang beranggapan setuju 

sehingga memiliki respon buruk dari persepsi komunitas gamers terhadap 

tampilan desain interface di menu utama yang tidak minimalis pada game online 

mobile legends. Hal ini juga didukung oleh pendapat yang ada didalam jurnal 

Ispani & Peti Savitri (2015:98) menyatakan bahwa sebuah aplikasi harus memiliki 

konsistensi yang baik terdiri atas setiap halaman memiliki desain, warna, dan tema 

yang sama. Apalagi header dan menu juga harus berada dilokasi yang sama. Hal 

ini akan berkaitan dengan standar aplikasi yang sederhana, tema yang minimalis, 

dan tidak menggunakan tampilan grafis yang rumit. Dengan ini dapat disimpulkan 

bahwa berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh peneliti didalam pernyataan 

kuisioner tentang tampilan desain interface (seperti menu atau navigasi) yang 

minimalis dihubungkan dengan penjelasan pada standar aplikasi harus memiliki 

konsistensi yang baik dengan adanya aplikasi yang sederhana, tema yang 

minimalis, dan tidak menggunakan tampilan grafis yang rumit. Hal ini juga 

didukung dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh beberapa responden 

yaitu: 

“Kalo menurut saya ya mas desain interface yang diberikan di menu utama oleh 

game ini itu minimalis mas soalnya saya sendiri juga memainkan jadi saya juga 

tahu persis tentang apa aja yang ada di dalam game itu. Jadi game itu itu 

memang memberikan desain interface yang minimalis maka dari itu saya 

beranggapan bahwa tidak setuju dengan pernyataan yang dibuat oleh masnya. 

Selain itu kan juga menguntungkan para pemainnya juga toh mas karena dapat 

mempermudah dalam hal mengaksesnya” (R.81)  

Tahap Psikologis 

 Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan dari keempat pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap 

pernyataan akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang 

dimana guna untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta 

membuktikannya. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai 

dengan hasil frekuensi persen berdasarkan pada tabel 3.13 yang didapatkan dari 

hasil temuan data sehingga menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah 

ketertarikan dari satu aspek oleh pandangan komunitas gamers. 
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Berdasarkan tabel 3.13 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera penglihatan pada tahap psikologis. Pada pernyataan kesembilan tentang 

tampilan tampilan desain fitur live streaming yang baru pada game online mobile 

legends ini memiliki frekuensi persen sekitar 90% yang berarti beranggapan 

setuju. Dengan ini menyatakan bahwa persepsi komunitas gamers terhadap 

tampilan desain fitur live streaming yang baru pada game online mobile legends 

menyatakan baik responnya kemudian pernyataan kesepuluh tentang bentuk 

animasi gerak disetiap karakter hero yang mudah diingat di game online mobile 

legends mengalami kenaikan menjadi 93% yang beranggapan setuju sehingga 

tetap menyatakan respon sangat baik dari persepsi komunitas gamers terhadap 

bentuk animasi gerak disetiap karakter hero yang mudah diingat di game online 

mobile legends kemudian pada pernyataan kesebelas tentang perpaduan warna 

biru untuk menu utama dan warna hijau dalam permainan yang kontras di game 

online mobile legends mengalami penurunan menjadi 77% yang beranggapan 

setuju sehingga dapat menyatakan respon baik dari persepsi komunitas gamers 

terhadap perpaduan warna biru untuk menu utama dan warna hijau dalam 

permainan yang kontras di game online mobile legends. Dan yang terakhir dari 

pernyataan keduabelas tentang tampilan desain interface di menu utama yang 

tidak efektif pada game online mobile legends mengalami penurunan drastis 

menjadi 7% yang beranggapan setuju sehingga memiliki respon buruk dari 

persepsi komunitas gamers terhadap tampilan desain interface di menu utama 

yang tidak efektif pada game online mobile legends. Hal ini didukung oleh 

pernyataan didalam jurnal Hartati & Endra (2014:5) menyatakan bahwa dalam 

kajian teori parameter HCI (Human Computer Interaction) itu parameter menu 

structure & navigation peletakkannya harus yang mudah terbaca dan mudah 

ditemukan oleh pengguna guna untuk membuat pengguna lebih nyaman dan 

efektif dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Dan dapat disimpulkan 

bahwa apa yang diberikan oleh game online mobile legends tentang tampilan 

desain interface (seperti menu atau navigasi) yang efektif akan berhubungan 

dengan apa yang dijelaskan didalam parameter HCI sehingga untuk 

mempermudah para komunitas gamers dalam mendapatkan informasi dalam 

membantu meraih kemenangan dalam permainannya. Hal ini juga didukung 

dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh beberapa responden yaitu: 

“Kalo menurutku mas ya bahwa desain interface yang diberikan oleh 

pihak game online mobile legends itu dapat dibilang ya efektif mas 

soalnya kenapa karena desainnya itu lo mas aku sendiri juga gak sulit 

pakenya seperti mudahlah gitu mas. Makanya saya ini tadi milih jawaban 

yang tidak setuju oleh pernyataan yang dibuatkan oleh mas didalam 

kuisioner itu” (R.81) 

Tahap Persepsi 

 Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan dari keempat pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap 

pernyataan akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang 

dimana guna untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta 

membuktikannya. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai 
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dengan hasil data frekuensi persen berdasarkan pada tabel 3.15  yang didapatkan 

dari hasil temuan data sehingga menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah 

penilaian terhadap objek yang dilihat oleh pandangan komunitas gamers. 

Berdasarkan tabel 3.15 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera penglihatan pada tahap persepsi. Pada pernyataan ketigabelas tentang 

tampilan tampilan desain fitur live streaming yang tidak rumit pada game online 

mobile legends ini memiliki frekuensi persen sekitar 92% yang berarti 

beranggapan setuju. Dengan ini menyatakan bahwa persepsi komunitas gamers 

terhadap tampilan desain fitur live streaming yang tidak rumit pada game online 

mobile legends menyatakan sangat baik responnya kemudian pernyataan 

keempatbelas tentang bentuk animasi gerak disetiap karakter hero yang sederhana 

di game online mobile legends mengalami penurunan menjadi 88% yang 

beranggapan setuju sehingga tetap menyatakan respon sangat baik dari persepsi 

komunitas gamers terhadap bentuk animasi gerak disetiap karakter hero yang 

sederhana di game online mobile legends kemudian pada pernyataan kelimabelas 

tentang tampilan perpaduan warna biru untuk menu utama dan warna hijau dalam 

permainan yang membuat anda nyaman dilihat mengalami kenaikan menjadi 91% 

yang beranggapan setuju sehingga dapat menyatakan respon baik dari persepsi 

komunitas gamers terhadap tampilan perpaduan warna biru untuk menu utama 

dan warna hijau dalam permainan yang membuat anda nyaman dilihat. Dan yang 

terakhir dari pernyataan keenambelas tentang tampilan desain interface di menu 

utama yang tidak modern mengalami penurunan drastis menjadi 14% yang 

beranggapan setuju sehingga memiliki respon buruk dari persepsi komunitas 

gamers terhadap tampilan desain interface di menu utama yang tidak modern. Hal 

ini didukung oleh pernyataan yang dikemukakan Chaney (2017:40) menyatakan 

bahwa saya mengawali dengan berasumsi bahwa gaya hidup adalah ciri sebuah 

dunia modern, atau biasa disebut modernitas. Dapat diartikan bahwa siapa pun 

seseorang yang hidup di dunia modern akan menggunakan gagasan tentang gaya 

hidup untuk menggambarkan tindakannya sendiri maupun orang lain. Dan dapat 

disimpulkan bahwa tampilan desain interface (seperti menu atau navigasi) yang 

lebih modern yang diberikan oleh game online mobile legends berkaitan dengan 

gaya hidup seseorang yang tergolong dalam kehidupan di dunia modern 

dikarenakan desain interface ini di desain oleh game online mobile legends akan 

berdasarkan pada kehidupan yang di era saat ini serba modern sehingga dapat 

menyajikan sebuah desain yang modern guna mempermudah para komunitas 

gamers untuk mengoperasikannya dan tertarik untuk bermain. Hal ini juga 

didukung oleh wawancara yang dihasilkan dari wawancara beberapa responden 

yaitu: 

“Apa ya mas kalo menurut aku ini gini mas kalo misal ya mas desain-

desainnya itu gak modern ya bagaimana mas pasti lebih sedikit yang 

maen mobile legends ini. Makanya dari pihak game nya dibikin 

sedemikian rupa dia memberikan desain yang sangat modern apalagi 

sekarang era jamannya era modern juga kan mas betul gak mas” (R.81) 

2. Persepsi Komunitas Gamers melalui alat indera pendengaran 

Tahap Kealaman 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI                       PERSEPSI KOMUNITAS GAMERS...                PRIMA AJI NUGRAHA 

Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan dari kedua pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap 

pernyataan akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang 

dimana guna untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta 

membuktikannya. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai 

dengan hasil data frekuensi persen berdasarkan pada tabel 3.17 yang didapatkan 

dari hasil temuan data sehingga menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah 

stimulus yang baik atau buruk terhadap objek yang didengar oleh pendengaran 

komunitas gamers. 

Berdasarkan tabel 3.17 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera pendengaran pada tahap kealaman. Pada pernyataan ketujuhbelas tentang 

suara yang tinggi dalam fitur chatting saat permainan berlangsung pada game 

online mobile legends ini memiliki frekuensi persen sekitar 90% yang berarti 

beranggapan setuju. Dengan ini menyatakan bahwa persepsi komunitas gamers 

terhadap suara yang tinggi dalam fitur chatting saat permainan berlangsung pada 

game online mobile legends menyatakan baik responnya kemudian pernyataan 

kedelapanbelas tentang iklan suara yang keras di beberapa aplikasi dalam game 

online mobile legends mengalami kenaikan menjadi 97% yang beranggapan setuju 

sehingga tetap menyatakan respon sangat baik dari persepsi komunitas gamers 

terhadap iklan suara yang keras di beberapa aplikasi dalam game online mobile 

legends. Dan didukung oleh pernyataan Irwanto (2002:81) pada amplitudo dan 

intensitas bunyi yang menyatakan bahwa keras lemahnya bunyi akan berpengaruh 

dari besar kecilnya energi getaran yang didengar oleh telinga kita. Dikarenakan 

amplitudo suatu bunyi akan sangat tergantung dari besarnya energi tersebut. 

Sehingga disimpulkan bahwa suara yang keras di beberapa aplikasi game online 

mobile legends sangat berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Irwanto dalam 

pernyataan keras lemahnya bunyi sangat tergantung pada besar kecilnya energi 

getaran yang didengar oleh telinga para komunitas gamers sehingga dapat 

memunculkan suara yang keras dan para komunitas gamers menghasilkan sebuah 

stimulus yang baik. 

Tahap Fsiologis 

Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan dari kedua pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap 

pernyataan akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang 

dimana guna untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta 

membuktikannya. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai 

dengan hasil frekuensi persen berdasarkan pada tabel 3.19 yang didapatkan dari 

hasil temuan data sehingga menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah kesan 

yang baik atau buruk terhadap objek yang didengar oleh pendengaran komunitas 

gamers. 

Berdasarkan tabel 3.19 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera pendengaran pada tahap fsiologis. Pada pernyataan kesembilanbelas 

tentang memunculkan suara kenyaringan pada fitur chatting pada game online 

mobile legends ini memiliki frekuensi persen sekitar 88% yang berarti 

beranggapan setuju. Dengan ini menyatakan bahwa persepsi komunitas gamers 
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terhadap memunculkan suara kenyaringan pada fitur chatting pada game online 

mobile legends menyatakan baik responnya kemudian pernyataan keduapuluh 

tentang iklan suara yang menghibur di beberapa aplikasi dalam game online 

mobile legends mengalami kenaikan menjadi 95% yang beranggapan setuju 

sehingga tetap menyatakan respon sangat baik dari persepsi komunitas gamers 

terhadap iklan suara yang menghibur di beberapa aplikasi dalam game online 

mobile legends. Dan didukung oleh pernyataan yang diungkapkan Irwanto 

(2002:81) pada amplitudo dan intensitas bunyi yang menyatakan bahwa intensitas 

bunyi akan memiliki banyak ragam dan variasi dampaknya pada manusia seperti 

tidak pengaruh apa-apa, menghibur, sampai membahayakan diri manusia. Dan 

dapat disimpulkan bahwa suara yang menghibur di beberapa aplikasi di game 

online mobile legends akan berhubungan dengan amplitudo dan intensitas bunyi 

yang dihasilkannya sehingga akan berdampak sebuah variasi pada manusia seperti 

menghibur sehingga para komunitas gamers akan mendengarkan suara yang 

menghibur dirinya karena dari intensitas bunyi yang didengar di telinganya yang 

memiliki sifat penerima amplitudo dan internsitas bunyi yang bervariasi. 

Tahap Psikologis 

Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan dari kedua pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap 

pernyataan akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang 

dimana guna untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta 

membuktikannya. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai 

dengan hasil frekuensi persen berdasarkan pada tabel 3.21 yang didapatkan dari 

hasil temuan data sehingga menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah 

kesadaran yang diproses dari otak terhadap objek yang didengar oleh pendengaran 

komunitas gamers. 

Berdasarkan tabel 3.21 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera pendengaran pada tahap psikologis. Pada pernyataan keduapuluhsatu 

tentang memunculkan suara yang murni sehingga mudah dipahami pada game 

online mobile legends ini memiliki frekuensi persen sekitar 90% yang berarti 

beranggapan setuju. Dengan ini menyatakan bahwa persepsi komunitas gamers 

terhadap memunculkan suara yang murni sehingga mudah dipahami pada game 

online mobile legends menyatakan baik responnya kemudian pernyataan 

keduapuluhdua tentang iklan suara yang teratur di beberapa aplikasi dalam game 

online mobile legends mengalami penurunan menjadi 93% yang beranggapan 

setuju sehingga tetap menyatakan respon sangat baik dari persepsi komunitas 

gamers terhadap iklan suara yang teratur di beberapa aplikasi dalam game online 

mobile legends. Dan hal ini didukung oleh pernyataan Phillip Kotler di dalam 

jurnal Rusmawati (2015:2) menyatakan bahwa iklan di televisi sangat 

berpengaruh dalam penggabungan antara gambar, suara dan gerak, merangsang 

indera, sehingga memiliki jangkauan yang tinggi terhadap perhatian para calon 

konsumen. Dan dapat disimpulkan bahwa iklan di game online mobile legends 

terhadap memunculkan suara yang teratur akan berkaitan dengan strategi iklan 

yang dibicarakan oleh Phillip Kotler yang berguna untuk memiliki jangkauan 

terhadap perhatian para calon konsumen sehingga dalam pernyataan ini para 
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komunitas gamers agar mau tergabung dalam permainan game online mobile 

legends. 

Tahap Persepsi 

Pada tahapan ini peneliti akan menjelaskan dari kedua pernyataan yang 

disesuaikan berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibahas dan dari setiap 

pernyataan akan didukung oleh sebuah ungkapan atau pendapat para ahli yang 

dimana guna untuk mendukung sebuah pernyataan tersebut serta 

membuktikannya. Berikut adalah beberapa tahapan yang akan dijabarkan sesuai 

dengan hasil frekuensi persen berdasarkan pada tabel 3.23 yang didapatkan dari 

hasil temuan data sehingga menjadi nilai ukur untuk mengetahui sebuah penilaian 

terhadap objek yang didengar oleh pendengaran komunitas gamers. 

Berdasarkan tabel 3.23 tentang proses terjadinya persepsi melalui alat 

indera pendengaran pada tahap persepsi. Pada pernyataan keduapuluhtiga tentang 

memunculkan suara yang sopan pada fitur chatting dalam game online mobile 

legends ini memiliki frekuensi persen sekitar 78% yang berarti beranggapan 

setuju. Dengan ini menyatakan bahwa persepsi komunitas gamers terhadap 

memunculkan suara yang sopan pada fitur chatting dalam game online mobile 

legends menyatakan baik responnya kemudian pernyataan keduapuluhempat 

tentang iklan suara yang bagus sehingga tertarik untuk bermain game online 

mobile legends mengalami kenaikan menjadi 93% yang beranggapan setuju 

sehingga tetap menyatakan respon sangat baik dari persepsi komunitas gamers 

terhadap iklan suara yang bagus sehingga tertarik untuk bermain game online 

mobile legends. Hal ini didukung pula oleh Chaney (2017:19) yang menyatakan 

bahwa gempuran iklan yang diberikan kepada konsumen merupakan hasil dari 

presentasi gaya hidup dengan menanamkannya secara halus seolah-olah 

menghasut para penggunanya. Dikarenakan pentingnya iklan ini mempengaruhi 

gaya hidup seseorang yang memunculkan citra diri untuk tampil dimuka publik. 

Dan dapat disimpulkan bahwa iklan game online mobile legends di beberapa 

aplikasi memunculkan suara yang bagus sehingga tertarik untuk bermain 

merupakan strategi yang ditanamkan pada perusahaan yang menerbitkannya guna 

menarik para komunitas gamers untuk bermain dan berkecipung kedalam 

permainan itu. Maka dari itu iklan ini ada hubungannya dengan nilai ajakan untuk 

para target konsumennya guna mengajak bermain game online mobile legends. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

persepsi komunitas gamers terhadap game online mobile legends di kota 

Surabaya, maka bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan 

apa yang sudah diteliti dan dijelaskan secara rinci untuk menjawab sebuah 

rumusan masalah dalam penelitian ini serta dapat dijadikan tercapainya tujuan 

penelitian yaitu persepsi ini akan memunculkan sebuah penilaian tersendiri dari 

proses terjadinya persepsi yang diukur oleh peneliti dari memanfaatkan alat indera 

manusia yaitu alat indera penglihatan dan pendengaran dengan didukung oleh 

beberapa tahapan yang dialami oleh para komunitas gamers Surabaya yang terdiri 

dari tahap kealaman, tahap fsiologis, tahap psikologis, dan tahap yang terakhir 

yaitu persepsi. Kemudian dari peneliti berdasarkan data yang diperoleh 
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menghasilkan sebuah persepsi yang tergolong rata-rata dari respon para komunitas 

gamers dari segi penglihatan dan pendengaran terhadap setiap pernyataan yang 

terdiri dari empat yaitu mulai dari indera penglihatan pada tahap kealaman yang 

direspon oleh komunitas gamers Surabaya adalah sangat baik, kemudian dari 

tahap fsiologis yang direspon oleh komunitas gamers Surabaya adalah baik, 

kemudian pada tahap psikologis yang direspon oleh komunitas gamers Surabaya 

adalah baik, dan pada tahap persepsi yang direspon oleh komunitas gamers 

Surabaya adalah baik. Sedangkan dari indera pendengaran pada tahap kealaman 

yang direspon oleh komunitas gamers Surabaya adalah sangat baik, kemudian dari 

tahap fsiologis yang direspon oleh komunitas gamers Surabaya adalah baik, 

kemudian pada tahap psikologis yang direspon oleh komunitas gamers Surabaya 

adalah sangat baik, dan pada tahap persepsi yang direspon oleh komunitas gamers 

Surabaya adalah baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi komunitas 

gamers Surabaya terhadap game online mobile legends rata-rata memiliki respon 

yang baik.  

 Berdasarkan temuan-temuan data yang diperoleh selama setelah 

penyebaran kuisioner kepada para target responden sesuai dengan kriterianya 

yang dilakukan oleh peneliti, terdapat saran yang akan dikemukakannya yaitu dari 

hasil proses terjadinya persepsi yang dinyatakan dalam beberapa pernyataan untuk 

para komunitas gamers tentang apa yang dirasakannya selama bermain game 

online mobile legends antara lain untuk game online mobile legends dari 

pemaparan dan penjelasan di bab sebelumnya dengan berdasarkan data yang 

diperoleh dari proses terjadinya persepsi setiap tahapannya yang menghasilkan 

sebuah respon baik dari para komunitas gamers di dalam setiap pernyataan yang 

memiliki hasil berupa anggapan setuju pada apa yang diberikan oleh pihak game 

online mobile legends sehingga dalam pengemasan dan tata cara pembuatannya 

dapat dipertahankan guna juga mempertahankan para peminatnya dalam 

kesuksesannya di bidang game online, dikarenakan telah banyak diluar sana yang 

telah hadir game-game online lainnya yang ikut serta dalam persaingan untuk 

menarik para masyarakat untuk  tergolong dalam permainannya. Akan tetapi, 

dilihat dari hasil penelitian ini sejauh ini game online mobile legends diberikan 

respon penilaian yang baik dari para komunitas gamers untuk memenangkan daya 

saing dari pihak-pihak penerbit game online lainnya.  
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