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BAB V ADOPSI GAME MISSION: SAVE THE WORLD 

 

5.1  Penggunaan Model Uji Adopsi 

Penelitian ini merupakan penelitian experimental dengan menggunakan 

pengembangan model Unifed Theory of Acceptance And Use of Technology (UTAUT) 

yang dikembangkan oleh [48] untuk menguji tingkat adopsi game di kalangan anak usia 

sekolah dasar. Gambar 5.1 merupakan model yang dipakai untuk menguji tingkat adopsi 

game di dalam penelitian. Experimen dilakukan dengan memberi kesempatan ke responden 

untuk memainkan game Mission: Save The World selama lima kali dalam lima hari 

percobaan.  

 

Gambar 5. 1. Model Adopsi Game (Sumber [49]) 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Perceived Enjoyment (PCE) 

Perceived Enjoyment merupakan suatu tingkatan dimana aktivitas dalam 

penggunaan game Mission: Save The World dirasakan menyenangkan bagi anak 

sekolah dasar.  

2. Variabel Performance Expectancy (PE) 

Performance Expectancy merupakan tingkatan persepsi kebergunaan dari game 

Mission: Save The World dalam menyampaikan pembelajaran fenomena pemanasan 

global pada anak sekolah dasar.  
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3. Variabel Effort Expectancy (EE) 

Effort Expectancy merupakan merupakan persepsi tingkat kemudahan dalam 

memainkan game Mission: Save The World pada anak sekolah dasar.  

4. Variabel Flow Experience (FE) 

Flow Experience merupakan tingkatan persepsi dalam pengalaman terserap ketika 

memainkan game Mission: Save The World. 

5. Variabel Facilitating Conditions (FC) 

Facilitating Conditions merupakan tingkatan persepsi terhadap ketersediaan alat 

untuk memainkan game Mission: Save The World pada anak sekolah dasar.  

6. Variabel Social Influence (SI) 

Social Influence merupakan tingkatan persepsi terhadap pengaruh sosial 

lingkungan sekitar dalam  memainkan game Mission: Save The World pada anak usia 

sekolah dasar.   

7. Variabel Behavioral Intention (BI) 

Behavioral Intention merupakan tingkatan niat atau keinginan memainkan game 

Mission: Save The World kembali di masa depan pada anak sekolah dasar.  

Bersamaan dengan model yang digunakan dalam penelitian ini, penulis 

memodifikasi hipotesis dalam penelitian [39] agar dapat digunakan untuk memprediksi 

apakah responden tertarik untuk terus memainkan game Mission: Save The World dengan 

cara mengukur tiap variabel yang diuji dan mengukur hubungannya dengan niat untuk 

terus memainkan game tersebut dimasa depan. Modifikasi hipotesis yang diajukan 

ditunjukkan pada tabel 5. 1 

Tabel 5. 1. Hipotesis game Mission: Save The World (Modifikasi dari [48]) 

H1 

Kesenangan/ Perceived Enjoyment (PCE) dalam bermain game 

Mission: Save The World mempengaruhi niat/ Behavioral Intention 

(BI) untuk terus memainkan game tersebut. 

H2 

Kebergunaan/ Performance Expectancy (PE) untuk pembelajaran 

pemanasan global dalam game Mission: Save The World mempengaruhi 

niat/ Behavioral Intention (BI) untuk terus memainkan game tersebut. 
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Tabel Lanjutan 5. 1. Hipotesis gameMission: Save The World(Modifikasi dari [49]) 

H3 

Kemudahan/ Effort Expectancy (EE) dalam bermain game Mission: 

Save The World mempengaruhi niat/ Behavioral Intention (BI) untuk 

terus memainkan game tersebut. 

H4 

Pengalaman keterserapan/ Flow Experience (FE) ketika bermain game 

Mission: Save The World mempengaruhi niat/ Behavioral Intention 

(BI) untuk terus memainkan game tersebut. 

H5 

Ketersediaan alat dan teknologi/ Facilitating Conditions (FC) dalam 

bermain game Mission: Save The World mempengaruhi niat/ 

Behavioral Intention (BI) untuk terus memainkan game tersebut. 

H6 

Pengaruh sosial/ Social Influence (SC) dalam bermain game “Mission:  

Save  The World” mempengaruhi niat/ Behavioral Intention (BI) untuk 

terus memainkan game tersebut. 

 

Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan tahap selanjutnya perlu melakukan uji 

hipotesis yaitu dengan menggunakan metode survei dan menyebar kuesioner. Adapun 

pertanyaan – pertanyaan yang dibuat dalam bentuk kuesioner berdasarkan hipotesis yang 

telah diajukan dengan menggunakan 5-skala Likert dari yang terkecil 1 (tidak setuju) 

sampai dengan 5 (sangat setuju). 

 

5.2  Deskripsi Responden 

Data yang didapatkan pada bab ini merupakan hasil dari peyebaran post-test dan 

melakukan uji coba game Mission: Save The World selama 5 hari. Selama penelitian 5 hari 

pemain harus bermain minimal 5 kali agar dapat mengisi posttest dan diharapkan penulis 

memperoleh data yang valid dan tepat sasaran yaitu anak usia sekolah dasar khususnya 

kelas V dalam pengembangan game Mission: Save The World. Data yang diperoleh dari 

hasil penyebaran kuesioner telah diolah dengan menggunakan program SPSS. Berikut 

merupakan deskripsi responden penelitian: 

Gambar 5.2 merupakan diagram usia responden pada penelitian uji coba game 

Mission: Save The World 
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Gambar 5. 2. Data usia responden dalam penelitian uji coba game Mission: Save The World 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden, responden yang berusia 10 tahun sebanyak 18 

responden. Sedangkan responden dengan usia 11 tahun sebanyak 22 responden, responden 

yang berusia 12 tahun sebanyak 7 responden serta responden dengan usia 13 tahun 

sebanyak 4 responden. Pada anak usia ini rasa keingin-tahuan menjadi lebih kuat dan 

berkaitan dengan perjuangan dasar menjadi berkemampuan (competence).  

Selain itu pada anak usia ini dunia sosial telah meluas keluar dari lingkungan keluarga, 

berteman dengan teman sebaya, guru, dan bahkan orang dewasa. Anak yang tumbuh dan 

berkembang dengan normal akan tekun belajar seperti membaca dan menulis, belajar 

berburu dan menangkap atau belajar keterampilan yang dibutuhkan dilingkungan 

masyarakatnya [50].  

Gambar 5.3 merupakan diagram jenis kelamin responden pada penelitian uji coba 

game Mission: Save The World 

 

Gambar 5. 3. Data jenis kelamin responden penelitian uji coba game Mission: Save The World 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden, sebanyak 32 responden merupakan laki – laki 

sedangkan perempuan sebanyak 19 responden. 
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Gambar 5.4 merupakan diagram data sekolah dasar responden pada penelitian uji 

coba game Mission: Save The World 

 

Gambar 5. 4. Data sekolah dasar responden pada penelitian uji coba game Mission: Save The World 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden merupakan anak usia sekolah dasar. 

Perkembangan anak sekolah dasar berda pada tahap latency. Pada masa ini anak 

memendam  insting seksual yang sangat penting karena akan membuat anak dapat 

memanfaatkan energinya untuk mempelajari teknolohi dari budayanya, dan mempelajari 

interaksi sosial nya [50].  

Gambar 5.5 merupakan diagram yaitu anakusia sekolah dasar khususnya kelas 5 

pada penelitian uji coba game Mission: Save The World 

 

Gambar 5. 5. Data jumlah kelas responden dalam uji coba game Mission: Save The World 

 Dari jumlah total sebanyak 51 responden merupakan siswa kelas 5 sekolah dasar. 

Gambar 5.6 merupakan hasil dari pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu media 

yang sering digunakan dalam memainkan sebuah game 
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Gambar 5. 6. Data media yang digunakan untuk bermain game 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden, sebanyak 2responden memainkan game 

melalui PC/Komputer/Xbox. Sedangkan 46 responden bermain menggunakan 

handphone. Sebanyak 3 responden memainkan game pada media PSP/Xbox/Station. 

Gambar 5.7 merupakan hasil dari pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu seberapa 

sering responden bermain game dalam seminggu 

 

Gambar 5. 7. Data penggunaan game dalam seminggu 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden, sebanyak 2-4 kali responden dapat memainkan 

game dalam seminggu sedangkan responden yang memainkan game lebih dari 4 – 6 

sebanyak 18 responden serta hanya 2 responden yang memainkan game 1 kali saja dalam 1 

minggu. 
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Gambar 5.8 merupakan hasil dari pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu waktu 

yang dihabiskan setiapkali memainkan game 

 

Gambar 5. 8. Data responden waktu yang dihabiskan setiap kali bermain game 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden, responden yang memilih untuk menghabiskan 

waktu paling lama memainkan game selama lebih dari 30 menit sebanyak 25 responden 

sedangkan hanya 17 responden yang memainkan game selama 15 – 29 menit saja serta 9 

responden yang memainkan kurang dari 15 menit. 

Gambar 5.9 merupakan hasil dari pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu jenis 

game yang paling sering dimainkan oleh responden pada handphone 

 

Gambar 5. 9. Jenis game yang paling sering dimainkan oleh responden pada handphone 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden, dari jenis game yang paling sering responden 

mainkan sebanyak 26 responden memilih COC, Mobile Legend/Arena, Clash Royale 

(Strategi). Sedangkan responden yang memilih jenis game seperti Subway surfer, Angry 
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Bird, Fruit Ninja, Flappy Bird, Toughest Game Ever 2 (Arcade) sebanyak 15 responden 

dan untuk jenis game FIFA, Traffic Rider, Traffic Racing, Tahu Bulat (Simulasi) sebanyak 

10 responden. 

Gambar 5.10 merupakan hasil dari pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu yang 

membuat responden tertarik saat bermain suatu game 

 

Gambar 5. 10. Data responden yang membuat  menarik suatu game 

Dari jumlah total sebanyak 51 responden, responden yang memilih cara bermain sebanyak 

33 responden sedangkan dari sisi tampilan hanya 14 responden saja yang memilih dan 

untuk musik sebanyak 4 responden yang memilih. 

Gambar 5.11 merupakan hasil dari pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu sejak 

kapan responden memulai memainkan suatu game 

 

Gambar 5. 11. Sejak kapan responden memulai memainkan suatu game 
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Dari jumlah total sebanyak 51 responden, responden yang memilih menjawab lebih dari 5 

bulan bermain game sebanyak 24 responden, sedangkan yang menjawab 3 – 4 bulan 

sebanyak 14 responden, 1 – 2 bulan sebanyak 9 responden dan 4 responden menjawab 

kurang dari 1 bulan memainkan game. 

5.3 Analisa Deskriptif 

5.3.1 Uji Validitas 

Validitas atau yang sering disebut validity yang memiliki arti bahwa 

sejauh mana kecermatan dan ketepatan sebuah alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurannya. Validitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan bahwa 

variabel yang diukur dan diteliti oleh peneliti benar – benar valid dalam 

mengukur. Pada tahap ini menggunakan Factor Analysis menggunakan program 

SPSS dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 5.1 

                          Tabel 5. 2. Factor Analysis Game "Mission: Save The World" 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

PCE3 .737       

PCE1 .713  .437     

FC2 .653       

PCE2 .638       

BI1 .585      .529 

BI3 .565    .485   

FE1  .801      

FE2  .740      

SC3  .613      

PE3   .838     

PE1   .736     

SC1  .480 .631     

FC1    .687    

PE2    .659    

EE3  -.425  .631    

FC3    .430    

EE1     .881   

BI2     .622  .446 

FE3      .828  

EE2      .722  

SC2       .830 
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Dapat dilihat pada Tabel 5.1 bahwa  indikator variabel PCE 1, PCE 2 dan PCE3 

berkumpul pada kolom satu  yang artinya bahwa data tersebut terbukti valid. 

Indikator variabel FE 1 dan FE2 berkumpul pada kolom  kedua. Indikator variabel 

PE 1 dan PE 3 berada dikolom ketiga sedangkan indikator variabel FC 1 dan FC 2 

berada dikolom keempat. Dalam uji validitas ini tidak semua indikator variabel 

terbukti valid. Hal ini bisa terjadi karena pertanyaan yang dirancang hanya 

berdasarkan pada satu sumber penelitian saja. 

5.3.2    Uji Realibilitas 

Realibilitas merupakan berasal dari kata reliability yang memiliki arti bahwa 

sejauh mana hasil dari pengukuran dangan alat tersebut dapat dipercaya karena 

harus memiliki tingkat kemantapan dan konsistensi yang tepat. Untuk mendapatkan 

hasil yang akurat maka harus dilakukan secara berulang ulang. Seperti hal nya 

dalam membuat kuesioner penulis membuat tiga indikator untuk tiap variabel 

sehingga untuk setiap variabel  memiliki tiga pertanyaan yang bervariasi namun 

dengan kaidah yang sama.  

Pada tahap ini penulis menggunakan pengujian Cronbach Alpha pada SPSS 

dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 5.2  

Tabel 5. 3. Cronbach Alpha Game "Mission: Save The World" 

No Variabel Koefisien 

Cronbach Alpha 

Tingkat realibilitas 

1 PCE 0.780 Tinggi 

2 FE 0.423 Sedang 

3 EE 0.387 Rendah 

4 PE 0.651 Tinggi 

5 FC 0.534 Sedang 

6 SC 0.319 Rendah 

7 BI 0.775 Tinggi 
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Dapat dilihat pada Tabel 5.2 merupakan hasil pengukuran nilai masing – masing setiap 

variabel. Pada pengujian variabel PCE atau kesenangan memiliki nilai koefisien sebesar 

0.780 dan BI memiliki nialai koefisien sebesar 0.775 yang artinya tingakat ralibilitas tinggi 

pengukuran PCE dan BI adalah tinggi. Pada pengujian variabel PE atau kebergunaan 

memiliki nilai koefisien 0.651, pengujian variabel FC ketersediaan alat dan teknologi 

memilki nilai koefisien sebesar 0.534 danpengujian variabel FE pengalaman 

keterserapanmemiliki nilai koefisien 0.423 yang artinya tingkat realibitasnya sedang 

pengukuran PE, FC dan FE adalah sedang. Pada pengujian variabel EE atau kemudahan 

memiliki nilai koefisien sebesar 0.387 dan pengujian variabel SC atau pengaruh sosial 

memilki nilai koefisien sebesar 0.319 yang artinya tingkat realibilitas rendah pengukuran 

EE dan SC . 

5.4  Pembuktian Hipotesa 

Hipotesa penelitian diuji menggunakan uji “One Sample T-test” pada program 

SPPS untuk mengetahui perbedaan nilai rata – rata populasi yang digunakan dengan nilai 

tengahnya.  

Hasil dari pengukuran hipotesa terpenuhi dapat dilihat pada Tabel 5.3 

Tabel 5. 4. Hasil Uji One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

SPE 51 4.1111 .39252 .05496 

SFE 51 3.0261 .67936 .09513 

SEE 51 3.8693 .42205 .05910 

SPCE 51 3.9739 .54911 .07689 

SFC 51 3.7451 .51029 .07145 

SSC 51 3.8954 .49212 .06891 

SBI 51 3.7516 .65266 .09139 

 

Pada tabel 5.3 merupakan tahap mencari rata – rata pada setiap variabel. Selanjutnya 

masuk ke tahap one-sample T-test untuk menghitung nilai tertinggi ditunjukkan pada 

Tabel 5.4 One-Sample T-test. 
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Tabel 5. 5. Hasil Uji Perbedaan Nilai Rata-tata Terhadap Nilai Tengahnya 

 

Test Value = 3 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

SPE 20.215 50 .000 1.11111 

SFE .275 50 .785 .02614 

SEE 14.709 50 .000 .86928 

SPCE 12.665 50 .000 .97386 

SFC 10.428 50 .000 .74510 

SSC 12.994 50 .000 .89542 

SBI 8.224 50 .000 .75163 

 

Dapat dilihat pada Tabel 5.4 bahwa nilai uji perbedaan nilai rata – rata terhadap 

nilai tengahnya (3) paling tinggi berada pada variabel SPE yang merupakan H2 artinya 

responden sebesar 51 anak sekolah dasar merasa bahwa game Mission: Save The World 

dapat  membantu dan bermanfaat pada proses pembelajaran fenomena pemanasanan global 

dibumi. Dari tabel 5.5 dapat dilihat pula bahwa semua responden setuju bahwa game 

Mission: Save The World dipengaruhi oleh H1 yaitu merasa senang dalam memainkan, H6 

yaitu peduli terhadap penilaian orang disekitar mereka, H3 yaitu mudah digunakan, H4 

yaitu mereka merasakan pengalaman terserap dalam permainan game,  H5 yaitu 

penerimaan mereka terhadap game tergantung pada ketersediaan alat permainan dan ke 

depan mereka akan terus memainkan game. 

5.5 Uji Korelasi 

Pengujian korelasi merupakan cara atau teknik statistik yang digunakan sebagai alat 

untuk menguji keterhubungan antar variabel dengan menggunakan Pearson Correlation 

dalam SPSS dan hasilnya ditunjukkan pada Tabel 5.5.  
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Tabel 5. 6. Uji Korelasi Variabel Game "Mission: Save The World" 

 SPE SFE SEE SPCE SFC SSC SBI 

SBI Pearson 

Correlation .171 .336
*
 .372

**
 .502

**
 .400

**
 .519

**
 1 

Keterangan: Tanpa bintang memiliki nilai koefisien 0 - >0,25 diartikan korelasi sangat lemah. 

Bintang satu (*) memiliki nilai koefisien >0,25 – 0,35 artinya korelasi cukup kuat. Sedangkan 

bintang dua (**) memilki nilai koefisien >0,35 – 0,99 artinya korelasi kuat sampai sangat kuat. 

Dapat dilihat pada Tabel 5.6 hanya 1 variabel Score Performance Expectancy 

(SPE) atau H2 yang tidak terhubung secara erat dengan variabel SBI. Variabel yang lain 

terbukti terhubung kuat dengan variabel Score Behavioral Intention (SBI).  

Dari tabel 5.6 terbukti bahwa niat untuk terus memainkan Mission: Save The World 

tergantung pada H4 tingkat keterserapan pemain variabel Score Flow Experience (SFE), 

H3 tingkat kemudahan memainkan Score Effort Expectancy (SEE), H1 tingkat 

kesenangan Score Perceived Enjoymen (SPCE) dalam bermain, H5 tingkat ketersediaan 

alat dan teknologi Score Facilitating Conditions (SFC) dalam bermain, dan H6 tingkat 

pengaruh sosial Score Social Influence (SSC) dalam bermain. 

5.6 Adopsi Game Mission: Save The World 

Dari kedua uji yang telah dilakukan dengan uji One-Sample T-test dapat dilihat 

pada tabel 5.5 dan uji korelasi pada tabel 5.6 terbukti bahwa hipotesa 2 hanya terbukti 

sebagian, dalam arti bahwa hipotesa 2 hanya terbukti melalui uji One-Sample T-test dan 

tidak pada uji korelasi pearson correlation. Hipotesa 1, 3, 4, 5, dan 6 terbukti pada kedua 

uji tersebut. 

Dari kedua uji tersebut tingkat adopsi game Mission: Save The World sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kemudahan dalam memainkan game, tingkat persepsi dalam 

pengalaman terserap ketika memainkan game, tingkat persepsi terhadap ketersediaan alat 

untuk memainkan, tingkat dimana aktivitas dalam penggunaan game Mission: Save The 

World pemain merasa senang dan terhibur dan tingkat persepsi terhadap pengaruh sosial 

lingkungan sekitar dalam  memainkan game Mission: Save The World. 
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Dengan demikian adopsi responden terhadap game tersebut tidak begitu 

dipengaruhi dengan kebergunaannya terhadap pembelajaran fenomena pemanasan global 

pada anak usia sekolah dasar. Artinya apakah game tersebut akan digunakan untuk 

pembelajaran pemanasan global atau tidak, responden tetap akan memainkan game 

Mission: Save The World ke depannya. 


