
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



42 
 

BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google Play 

Gambar 3.1 Logo Hago 

 

 Hago merupakan sebuah aplikasi sosial media yang berisikan banyak mini 

games, yang dibuat oleh developer Neotasks Inc. yang dirilis pada tanggal 23 Maret 

2018 dengan tujuan menggabungkan game dan sosial menjadi satu untuk 

terciptanya “Happiness”. Seluruh permainannya dimainkan bersama teman-teman 

atau dengan pengguna lainnya ketika bermain pun para pemain dapat 

berkomunikasi dengan pemain lain ketika sedang berhadapan, kemudian para 

pemain juga dapat menambahkan teman dan tetap melakukan pembicaraan 

walaupun sudah tidak didalam game. 

Pada menu utama, pemain dapat secara langsung memilih game yang ingin 

dimainkan. Untuk game PVP, kamu akan langsung otomatis masuk dalam antrian 

setelah itu akan melawan pemain lain yang memilih game serupa. Lalu pada 
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pembaruan terkini di menu utama sudah terdapat ruangan khusus yang tersedia 

untuk para pemain berbicara tanpa memainkan game. 

 Hago terdiri dari banyak game yang dapat dimainkan secara online maupun 

offline. Setiap game dapat berlangsung selama 1 sampai 10 menit. Sampai 

sekarang, Hago terdiri dari 43 game yang terbagi menjadi 27 game PVP online, 12 

game singleplayer dan 4 game offline dan pastinya jumlah gamenya akan terus 

bertambah seiring dengan pembaruan yang dilakukan pihak pengembang Hago. 

Berikut daftar game yang terdapat pada Hago: 

Tabel 3.1 Daftar Game Hago 

No Nama Game Keterangan 

1 Sheep Fight 
Kalahkan musuhmu dengan saling mendorong 

domba satu sama lain, hingga lawanmu menyerah! 

2 Fun Link 
Sambungkan ikon dengan ikon yang sama sampai 

semua ikon habis! 

3 Knife Hit 
Lemparlah pisau ke balok dan hindari terkena pisau 

yang telah tertancap! 

4 Brain Quiz 
Jawablah pertanyaan–pertanyaan dan adu score 

dengan lawanmu! 

5 Ludo Hago 
Main Ludo 1 lawan 1 dengan orang lain secara 

online! 
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No Nama Game Keterangan 

6 Tahu Tempe 
Hancurkan blok tahu tempe sebelum mereka 

memenuhi layarmu! 

7 SOS 
Kumpulkan kata SOS dengan cara menaruh kata S 

atau O dan kalahkan lawanmu! 

8 Jump Jump 

Loncatlah mendahului musuhmu, kemudian beradu 

kecepatan mencapai garis finish. Kamu tinggal 

menggerakkan smartphonemu ke kiri dan kanan. 

9 Snake & Ladder Bermain ular tangga dengan secara online! 

10 Stickman Run 
Kendalikan 2 stickman yang sedang berlari dan 

hindarilah rintangan yang ada! 

11 Tennis Go 
Bermain tennis melawan teman atau orang lain 

secara online! 

12 Nyan Cat 
Lomba balap dengan lawanmu sambil menghidari 

rintangan dengan gaya flappy bird. 

13 Werewolf 

Bermain sebagai warga desa atau werewolf. Tugas 

warga desa adalah untuk membunuh semua 

werewolf. Tugas werewolf adalah mengelabui warga 

desa dan membunuh mereka sebelum ketahuan! 

14 4 Player Ludo 
Main ludo berempat dengan orang lain secara 

online! 
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No Nama Game Keterangan 

15 Chess 
Pindahkan semua pionmu sampai raja tidak dapat 

bergerak! 

16 Billiard Masukan bola kedalam lubang yang ada! 

17 Fruit Master 
Hancurkan buah yang ada dengan melempar 

senjata! 

18 Badminton Champion Pukul kok sampai mendapatkan poin dan menang! 

19 Yes or No? 
Memberikan jawaban Yes atau No dari satu 

pernyataan! 

20 Gold Miner Mendulang emas sebanyak-banyaknya! 

21 XOXO 
Memberikan tanda X atau O sehingga membentuk 

baris sejajar! 

22 Soccer All-Star Memasukan bola ke gawang dengan sebuah pin! 

23 Zombie Chase 
Menghindari kejaran zombie dengan memilih angka 

berbeda! 

24 Juice Splash 
Menggabungkan potongan buah menjadi satu 

kesatuan! 

25 Congklak Memindahkan biji sebanyak-banyaknya! 

26 Crazy Football Memasukan bola ke gawang lawan! 
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No Nama Game Keterangan 

27 Checkers 
Menghabiskan pin dengan melangkahinya secara 

diagonal! 

28 Sack Jumping 
Bermain balap karung untuk mendapatkan nilai 

tertinggi dan hindarilah halangan yang ada! 

29 Magic Puzzle 
Susunlah bangunan tetris sampai penuh untuk 

mendapatkan nilai! 

30 Star Blast 
Hancurkan semua bintang yang berpasangan dan 

hindari yang tidak memiliki pasangan! 

31 Magic Word Menebak kata dengan bantuan gambar! 

32 Hexagon 2048 
Menggabungkan hexagon yang memiliki angka 

sama! 

33 Candy Fantasy 
Mindahkan posis permen menjadi satu baru yang 

sama! 

34 Cube Jump Berpindah tempat dengan melompati kotak! 

35 Jump-Jump Meloncat semakin tinggi! 

36 Crossword Bermain teka teki silang! 

37 Do-Re-Mi Menekan tombol sesuai petunjuk! 

38 Burning Dunk Memasukan bola ke ring! 
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No Nama Game Keterangan 

39 Bump Bump Ball Memantulkan bola untuk mengenai semua kotak! 

40 Ludo Hago 
Bermain Ludo dengan teman dengan menggunakan 

1 handphone secara offline! 

41 Grab Coin 
Rebutlah koin bersama temanmu hingga capai 

nominal yang ditentukan! 

42 Let’s Dance 
Tekanlah di mana telapak kaki beruang akan 

menampak dan adu score dengan temanmu! 

43 Crazy Wheel 
Uji nyalimu dengan melakukan apa yang ditunjukan 

oleh roulette! 

 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

 Desain penelitian adalah kerangka yang berguna untuk melakukan riset 

pemasaran yang menjelaskan secara spesifik mengenai prosedur yang dilakukan 

untuk bisa mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah 

dalam melaksanakan suatu riset pemasaran (Malhotra, 2012). 
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Sumber : Malhotra,2012 

Gambar 3.2 Research Design 

Menurut (Malhotra, 2012) terdapat dua jenis desain penelitian yaitu: 

1. Exploratory Research Design 

Merupakan metodologi penelitian berdasarkan jumlah sampel yang kecil 

yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan, pandangan dan 

pengertian yang mendalam pada suatu masalah yang dibutuhkan untuk 

menghadapi sebuah permasalahan dalam konteks manajerial maupun 

penelitian. 

 

2. Conclusive Research Design  

Merupakan metodologi penelitian yang memiliki tujuan utama untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan untuk memilih, mengevaluasi, dan 

menentukan tindakan terbaik yang harus diambil dalam situasi tertentu atau 

Analisis pengaruh symbolic..., Alvian Adi Putra, FB UMN, 2019



49 
 

juga dipergunakan dalam pemecahan masalah. Dalam tujuannya Conclusive 

Research Design digunakan untuk melakukan uji hipotesis secara spesifik dan 

menjelaskan masing-masing hubungannya. Untuk karakteristiknya, Conclusive 

Research Design menggunakan informasi yang dibutuhkan secara jelas, proses 

penelitian dilakukan secara formal dan terstruktur, menggunakan jumlah 

sampel yang besar dan dapat diwakilkan, serta analisa data dilakukan dengan 

metode kuantitatif. Hasil dari Conclusive Research Design bersifat conclusive, 

dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan (Malhotra, 2012). 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan Conclucive Research 

Design, dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara 

variabel yang digunakan dan untuk melakukan uji hipotesis. Penelitian ini juga 

dapat berguna untuk membantu Hago dalam mengambil keputusan atas 

pertimbangan hasil penelitian. 

 

Conclusive Research Design ini terdiri dari dua jenis, yaitu: 

1. Descriptive Research adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan suatu permasalahan yang ada dengan menggunakan metode 

pengumpulan data sekunder, data primer (survey), panel, atau observasi. 

Penelitian ini menjabarkan deskripsi secara faktual dan akurat mengenai fakta 

dan sifat populasi atau objek (Malhotra, 2012). 

2. Causal Research adalah mengenai suatu penelitian yang bertujuan untuk 

mencari dan membuktikan hubungan sebab akibat antar variabel yang sedang 

diteliti (Malhotra, 2012). 
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Penelitian ini menggunakan metode descriptive research design 

(quantitative), dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu 

dan idealnya sesuai dengan karakteristik yang ada di sekitar serta menggunakan 

metode survey dengan cara membagikan kuisioner kepada beberapa responden 

dengan penilai antara 1 sampai 7 skala likert yang terdapat pada pernyataan yang 

ada di kuisioner. Untuk mendukung data yang ada, peneliti juga melakukan 

pengumpulan data sekunder melalui jurnal, buku dan artikel. 

Menurut (Malhotra, 2012), Conclusive Research Design dibagi menjadi dua 

antara lain cross-sectional design dan longitudinal design. Cross-sectional  

design merupakan desain penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi satu 

kali dari setiap sampel elemen populasi tertentu (Malhotra, 2012).Disamping itu, 

dijelaskan juga oleh Malhotra (2012) bahwa longitudinal design merupakan desain 

penelitian yang melibatkan sampel tetap dari elemen populasi yang diukur secara 

berulang kali. Cross-sectional design terdiri dari dua teknik yaitu, single cross-

sectional design dimana pengambilan data hanya dilakukan sekali dan multiple 

cross-sectional design dimana pengambilan data dalam beberapa kali. Dari kedua 

teknik tersebut, peneliti menggunakan teknik single cross-sectional design. Hal ini 

dikarenakan peneliti mengambil data pengguna Hago hanya satu kali saja. 

 Penelitian ini secara umum akan meneliti mengenai pengaruh faktor 

Symbolic Physicality, Inherent Sociability, Perceived Curiosity, dan Perceived 

Enjoyment terhadap tingkat Stickiness pengguna Hago. Berdasarkan penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan conclusive research design, dengan jenis penelitian 

descriptive research design (quantitative), menggunakan metode pengambilan data 

dengan cara cross sectional design, dan dengan cara survei. Survei akan dilakukan 
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dengan membagikan kuisioner langsung kepada target responden yang termasuk 

dalam target populasi. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Berikut merupakan prosedur melakukan penelitian ini: 

1. Mengidentifikasi masalah yang ada saat ini. 

2. Menentukan topik dan objek yang ingin diteliti. 

3. Mengumpulkan literatur dan jurnal yang mendukung penelitian ini dan 

memodifikasi model penelitian dan menyusun kerangkan penelitian. 

4. Menyusun draft kuisioner dengan menggunakan pemilihan kata yang tepat pada 

kusioner dengan tujuan agar responden lebih mudah memahami pernyataan 

sehingga hasilnya dapat relevan dengan tujuan penelitian. 

5. Membagikan kuisioner kepada responden secara online dan offline. Penulis 

menyebarkan kuisioner offline melalui teman-teman terdekat dan dengan cara 

menanyakan secara acak kepada teman tersebut apakah pernah bermain Hago 

atau tidak dan ditambah dengan peneliti meminta bantuan kepada teman 

tersebut untuk membagikan kuisioner tersebut kepada orang terdekat dan 

teman-temannya yang juga pernah bermain Hago. Sedangkan kuisioner online 

disebarkan melalui berbagai macam media sosial seperti Instagram (penulis 

memposting link kuesioner di instastory), Facebook (penulis membagikan link 

kuesioner dan membagikannya secara public) dan menyebarkan link melalui 

Line (penulis menyebarkan link kuisioner di group-group chatting). 

6. Melakukan pre-test dari 45 orang responden (offline dan online) terlebih dahulu, 

sebelum melakukan pengumpulan kusioner dalam jumlah yang lebih besar. 
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7. Hasil data dari pre-test kemudian dianalisi menggunakan software SPSS 

version 25. Jika hasil pre-test memenuhi syarat, maka dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya yaitu pengambilan data besar yang sudah ditentukan n x 5 observasi 

sampai dengan n x 10 (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan data n x 5. Terdapat 20 indikator dalam 

penelitian ini, sehingga peneliti membutuhkan minimal 100 responden dalam 

penelitian ini. 

8. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis kembali dengan 

menggunakan software Lisrel Version 8.8. 

 

3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

 Menurut (Malhotra, 2012) terdapat 5 tahapan dalam sebuah penelitian, 

dimana tahapan tersebut saling berhubungan dengan seluruh aspek. 

 

Sumber: (Malhotra, 2012) 

Gambar 3.3 Sampling Design Process 

Berdasarkan gambar 3.3, pertama peneliti akan melakukan sampling process, 

diawali dengan penentuan terlebih dahulu terhadap target populasi yang akan 

djadikan sebagai responden di dalam penelitian. Tahap kedua, setelah menentukan 

Define the target population.

Determine the sampling frame.

Select a sampling technique(s).

Determine the sample size

Execute the sampling process..
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target populasi, maka peneliti akan menentukan sampling frame yang ada di dalam 

populasi tersebut. Tahap ketiga, adalah memilih teknik pengambilan sampling, 

diikuti oleh penentuan jumlah sampel yang akan digunakan di dalam penelitian. 

Tahap terakhir, yaitu dengan melaksanakan proses sampling design yang telah 

dibuat (Malhotra, 2012). 

3.4.1 Target Population 

Menurut (Malhotra, 2012) target populasi adalah semua elemen atau objek yang 

memiliki serangkaian karakteristik yang sama dengan yang dicari oleh peneliti dan 

dapat menjadi lingkup untuk melakukan penelitian. Terdapat 4 aspek yang 

digunakan untuk menjelaskan target populasi yaitu element, sampling unit, extent, 

dan time frame.  

 

3.4.1.1 Element 

Element merupakan objek yang memiliki kriteria sesuai yang akan dibutuhkan 

dalam pengumpulan informasi yang dicari oleh peneliti dan sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh peneliti (Malhotra, 2012). Element dalam penelitian ini adalah: 

1. Pria dan Wanita. 

2. Responden berumur 15-45 tahun. 

3. Responden berdomisili di Jabodetabek. 

4. Responden baru mengunduh aplikasi Hago satu bulan terakhir. 

5. Responden minimal mengakses aplikasi Hago satu kali sehari. 

6.  Responden pernah chat atau add pemain lain di aplikasi Hago. 
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3.4.1.2 Time Frame 

Time Frame adalah jangka waktu atau lama periode yang dibutuhkan peneliti 

untuk melakukan penelitian, dimulai dari tahap awal hingga pengolahan data 

(Malhotra, 2012).  Time Frame penelitian ini terhitung sejak September 2018 

hingga Januari 2019. 

 

3.4.1.3 Sampling Frame 

 Sampling frame merupakan elemen yang mewakili atau menggambarkan 

suatu target populasi yang telah tentukan, berisikan tentang sekumpulan petunjuk 

yang berguna untuk mengidentifikasi target populasi (Malhotra, 2012). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling, karena 

peneliti tidak memiliki data mengenai anggota populasi yang akan dijadikan 

responden untuk diteliti (Malhotra, 2012). 

 

3.4.2 Sampling Techniques 

Menurut (Malhotra, 2012), sampling adalah proses pengambilan jumlah yang 

cukup dari elemen populasi, sehingga hasil dari analisa pengambilan jumlah 

tersebut menggambarkan keadaan populasi secara garis besar. Dalam pengambilan 

suatu sampling terdapat dua jenis teknik sampling yaitu:   

1. Probability sampling adalah sebuah prosedur sampling dimana setiap 

elemen populasi memiliki probabilitas / kesempatan tetap pada sampel 

sudah ditetapkan / sudah dipilih sebelumnya. 

2. Non-probabilty sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana tidak 

semua bagian dari populasi memiliki peluang yang sama untuk diambil 
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sebagai sampel sehingga responden yang dipilih tidak diketahui 

sebelumnya, tetapi responden dipilih berdasarkan penilaian pribadi dan 

kemudahan peneliti dalam pengambilan sampel. 

 

Dalam (Malhotra, 2012), ada terdapat 4 teknik non-probabilty sampling yang dapat 

digunakan, yaitu: 

1. Convenience sampling, yaitu merupakan teknik sampling yang 

bergantung kepada kenyamanan peneliti dalam proses pencarian 

sampel. Teknik ini dapat memberikan kemudahan kepada peneliti 

dikarena dapat mengumpulkan sampel dengan lebih cepat dan disertai 

biaya murah. 

2. Judgemental sampling, yaitu merupakan sebuah bentuk dari 

convenience sampling dengan elemen populasi tertentu yang telah 

dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Elemen yang dipilih 

dianggap dapat mempresentasikan populasi. 

3. Quota sampling, yaitu teknik yang memiliki dua tahap. Tahap pertama 

yaitu untuk menentukan quota dari masing-masing elemen populasi. 

Tahap kedua yaitu untuk mengambil sampel dari quota yang telah 

diambil dengan teknik convenience maupun judgemental. 

4. Snowball sampling, yaitu merupakan teknik sampling yang didasarkan 

pada referensi dari responden. Responden diminta untuk mereferensikan 

orang lain yang memenuhi kriteria sebagai responden setelah 

melakukan interview. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel non-

probabilty sampling karena peneliti memilih responden berdasarkan kemudahan 

penjangkauan peneliti. Metode dalam Non-probability sampling yang dipilih 

adalah Judgemental sampling dikarenakan penelitian ini memiliki kriteria 

screening responden yaitu pria dan wanita yang berusia 15-45 tahun yang pernah 

bermain di aplikasi Hago, namun yang baru mengunduh aplikasi Hago satu bulan 

terakhir, minimal bermain di aplikasi Hago satu kali sehari, dan pernah chat atau 

menambahkan pemain lain. 

 

3.4.3 Sample Size 

Menurut (Hair et al., 2010) menyatakan bahwa penentuan banyak sampel 

disesuaikan dengan banyaknya jumlah indikator pernyataan yang digunakan pada 

kuesioner, dengan mengasumsikan n x 5 observasi sampai dengan n x 10 observasi. 

Menurut (Hair et al., 2010), landasan untuk menentukan sample size dalam sebuah 

penelitian meliputi: 

1. Sampel harus lebih banyak dari jumlah variabel 

2. Jumlah minimum sampel untuk diobservasi atau diteliti adalah n = 50 

observasi 

Jumlah sampel minimum untuk sebuah variabel adalah 5 observasi. Dalam 

penelitian ini terdapat 20 indikator x 5 observasi= 100 sampel. 
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3.4.4 Sampling Process 

3.4.4.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

(Malhotra, 2012) mengatakan terdapat dua jenis data yang dapat digunakan 

untuk melakukan sebuah penelitian, yaitu: 

1. Primary Data, merupakan suatu data atau informasi yang berasal dari 

penelitian tertentu dan memiliki tujuan yaitu untuk menyelesaikan masalah 

dalam penelitian tertentu. 

2. Secondary Data, merupakan suatu data atau informasi yang dikumpulkan 

dari berbagai studi kasus dengan tujuan untuk mendukung penelitian dan 

biasanya berupa data atau informasi ini bukan untuk menyelesaikan masalah 

penelitian. 

 

Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah primary data 

yang diperoleh dari hasil kuisioner yang telah disebar menggunakan teknik non-

probability sampling dan didapatkan data dari responden yang sesuai. Peneliti juga 

menggunakan secondary data yang dapat diperoleh dari buku-buku pengetahuan 

serta juga menggunakan jurnal dan artikel yang terkait untuk memperkuat teori 

dalam penelitian. 

 

3.4.4.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Pada teknik pengumpulan primary data, peneliti melakukan secara online 

dan offline. Dalam metode online, peneliti mengirimkan link kuesioner yang telah 

dibuat di Google Forms. Link tersebut disebar melalui personal chat, group chat 
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dan direct message di sosial media Instagram serta penyebaran melalui Facebook 

status. 

Dalam metode offline, peneliti menyebarkan kuisioner yang telah dibuat dan 

disusun secara tertulis. Kuisioner tersebut dibagikan kepada responden yang 

terlebih dahulu peneliti sudah tanyakan pertanyaan screening. Jika sudah lolos 

dalam tahap pertanyaan screening, peneliti akan meminta responden untuk mengisi 

kuesioner yang telah disediakan. Peneliti menyebarkan kuesioner metode offline 

dari teman-teman terdekat peneliti. Sebelum pengisian kuesioner, tentunya 

responden terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai penelitian yang akan 

dilakukan, kemudian peneliti memberikan penjelasan singkat mengenai Hago. 

Kemudian responden juga diberikan penjelasan mengenai tata cara pengisian 

kuisioner. Dari hasil data dan informasi yang telah diberikan responden, hanya 

responden yang memenuhi kualifikasi yang akan di olah datanya. 

 

3.5 Periode Penelitian 

Penelitian ini dimulai dari bulan September 2018 hingga awal Januari 2019, 

sehingga penelitian ini dilakukan sekitar kurang lebih 4 bulan. Penelitian ini 

dimulai dari menentukan objek penelitian melalui presentasi mengenai objek 

penelitian kemudian dilanjutkan kepada membentuk latar belakang dan rumusan 

masalah, lalu dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan teori yang bersangkutan 

yang bersumber dari jurnal. Selanjutnya peneliti melakukan perancangan draft 

kuesioner penelitian untuk melakukan pre-test, lalu mengumpulkan data-data 

pendukung penelitian, menghitung apakah semua measurement yang digunakan 

reliable dan valid kemudian melakukan penyebaran kuesioner dan mengumpulkan 
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data dari minimal 100 responden. Dari data yang telah diperoleh kemudian peneliti 

melakukan olah data, menganalisa hasil dari penelitian dan membuat kesimpulan 

serta saran penelitian. 

3.6 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.6.1 Variabel Eksogen 

Menurut (Hair et al., 2010) Variabel Eksogen adalah variabel yang muncul 

sebagai variabel bebas pada semua persamaan yang terdapat di dalam model. Notasi 

matematik dari variabel laten eksogen adalah huruf Yunani ξ (“ksi”) (Hair et al., 

2010). Variabel eksogen digambarkan sebagai lingkaran dengan anak panah yang 

menuju keluar. Dalam penelitian ini, yang termasuk variabel eksogen adalah 

Symbolic Physicality dan Inherent Sociability. 

 

Sumber: (Hair et al., 2010) 

Gambar 3.4 Variabel Eksogen 

3.6.2 Variabel Endogen 

Variabel Endogen merupakan variabel yang terikat pada paling sedikit satu 

persamaan dalam model, meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut 

adalah variabel bebas. Notasi matematik dari variabel laten endogen adalah η 

(“eta”) (Hair et al., 2010). Variabel endogen digambarkan sebagai lingkaran dengan 

setidaknya memiliki satu anak panah yang mengarah pada variabel tersebut. Dalam 
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penelitian ini, yang termasuk variabel adalah Perceived Curiosity, Perceived 

Enjoyment. 

 

Sumber: (Hair et al., 2010) 

Gambar 3.5 Variabel Endogen 

Variabel teramati (observed variable) atau variabel terukur (measured 

variable) adalah variabel yang dapat diamati ataupun dapat diukur secara empiris, 

dan dapat disebut juga sebagai indikator. Pada metode survei menggunakan 

kuesioner, setiap pertanyaan atau measurement pada kuisioner mewakili sebuah 

variabel teramati. Simbol diagram dari variabel teramati adalah berbentuk bujur 

sangkar / kotak atau persegi empat panjang (Hair et al., 2010). Pada penelitian ini, 

terdapat total 20 pernyataan pada kuesioner, sehingga jumlah variabel teramati 

dalam penelitian ini adalah 20 indikator. 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

Untuk mengukur suatu variabel dalam sebuah penelitian secara akurat 

haruslah menggunakan indikator yang sesuai untuk mengukurnya. Indikator juga 

berguna untuk menghindari kesalahan dalam menjelaskan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian suatu penelitian. Definisi operasional pada penelitian 

ini pun disusun berdasarkan teori yang mendasari sehingga indikator yang ada pada 

pernyataan didalam penelitian. Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini 
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mengunakan likert scale 7 (tujuh) poin yang dimana seluruh variabel diukur dengan 

skala 1-7.  

Peneliti menggunakan skala likert 7 dikarenakan responden dalam penelitian ini 

memiliki pengetahuan terhadap produk yang tinggi sehingga dapat membedakan 

range jawaban antara skala 1 dan skala lainnya. Skala 1 menandakan sangat tidak 

setuju hingga skala 7 menandakan sangat setuju dengan indikator yang ada. Berikut 

di bawah ini merupakan tabel operasional daripada penelitian ini. Pada dasarnya, 

(Malhotra, 2012) menganggap bahwa likert scale memiliki keuntungan yaitu 

mudah untuk dibangun, dilaksanakan, dan dimengerti. Namun cara ini memakan 

waktu lebih banyak pada saat mengisi kuesioner.
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Tabel 3.2 Tabel Operasional 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kode Measurement 

Jurnal 

Ref 

Metode 

Sekala 

1 Symbolic 

Physicality 

Sejauh mana 

aplikasi 

hiburan 

memasukan 

elemen dunia 

nyata dan 

mampu 

mereproduksi 

tindakan fisik 

atau aktifitas. 

(Wu et al, 

2010) 

SP1 Aplikasi Hago 

memberikan 

pengalaman 

melakukan 

aktivitas seperti 

kehidupan nyata. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

SP2 Jenis-jenis game 

yang ada di 

aplikasi Hago 

terinspirasi dari 

kehidupan sehari-

hari. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

SP3 Perilaku 

pengguna aplikasi 

Hago sama seperti 

dikehidupan 

sehari-hari. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

 

 

Analisis pengaruh symbolic..., Alvian Adi Putra, FB UMN, 2019



63 
 

No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kode Measurement 

Jurnal 

Ref 

Metode 

Sekala 

2 Inherent 

Sociability 

Sejauh mana 

aplikasi 

hiburan 

memfasilitasi 

interaksi dan 

komunikasi 

antara 

pengguna, dan 

meningkatkan 

konteks sosial 

bagi pengguna. 

(Wu et al, 

2010) 

IS1 Aplikasi Hago 

memfasilitasi 

terjadinya interaksi 

dengan teman. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

IS2 Pengguna dapat 

memperoleh 

Informasi tentang 

pemain lain melalui 

Aplikasi Hago. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

IS3 Saya merasa dapat 

terhubung dengan 

pemain lain ketika 

bermain game di 

aplikasi Hago. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

IS4 Bermain game di 

aplikasi Hago 

membuat saya 

dapat bersikap 

ramah kepada 

pemain lain. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 
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No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kode Measurement 

Jurnal 

Ref 

Metode 

Sekala 

3 Perceived 

Curiosity 

Sejauh mana 

aktivitas 

bermain game 

online 

dianggap 

memberikan 

pengalaman 

belajar tentang 

hal-hal baru, 

strategi, dan 

tren tentang 

bermain game 

online. (Koo, 

2009) 

PC1 Bermain game di 

aplikasi Hago 

membuat saya 

berpikir. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

PC2 Saya merasa 

mendapatkan 

pembelajaran 

ketika bermain 

game di aplikasi 

Hago. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

PC3 Bermain game di 

aplikasi Hago dapat 

membuat saya 

mempelajari hal 

yang baru. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

PC4 Saya mendapatkan 

pengetahuan 

umum dari bermain 

game di aplikasi 

Hago. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 
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No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kode Measurement 

Jurnal 

Ref 

Metode 

Sekala 

4 Perceived 

Enjoyment 

Sejauh mana 

aktivitas 

menggunakan 

sistem tertentu 

dianggap 

menyenangkan 

dalam caranya 

sendiri, selain 

konsekuensi 

kinerja apa pun 

yang dihasilkan 

dari 

penggunaan 

sistem. 

(Venkatesh, 

2000) 

  

PE1 Bermain game di 

aplikasi Hago 

menyenangkan. 

 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

PE2 Aplikasi Hago 

memiliki koleksi 

game yang 

menarik. 

 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

PE3 Saya dapat 

menikmati game di 

aplikasi Hago. 

 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

PE4 Saya merasa 

senang dengan 

aplikasi Hago. 

 

(Shiau & 

Luo, 

2013) 

7-LIKERT 

SCALE 
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No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kode Measurement 

Jurnal 

Ref 

Metode 

Sekala 

5 Stickiness Mengacu pada 

sejauh mana 

pengguna 

sering kembali 

ke aplikasi dan 

tinggal untuk 

jangka waktu 

yang lama. 

(Racherla et al, 

2012) 

SS1 Saya akan 

meluangkan 

waktu saya untuk 

bermain game di 

aplikasi Hago. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

SS2 Saya bermain 

game di aplikasi 

Hago dalam 

waktu yang lama. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

SS3 Saya akan sering 

mengakses 

aplikasi  Hago 

untuk bermain 

game. 

Wu, 

Wang, & 

Chang 

(2011) 

7-LIKERT 

SCALE 

SS4 Saya berencana 

untuk tetap 

menggunakan 

aplikasi Hago. 

(Kim et 

al, 

2015) 

7-LIKERT 

SCALE 
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No Variabel 
Definisi 

Operasional 
Kode Measurement 

Jurnal 

Ref 

Metode 

Sekala 

   SS5 Saya akan terus 

menggunakan 

aplikasi Hago. 

 

(Kim et 

al, 

2015) 

7-LIKERT 

SCALE 

 

3.8 Teknik Analisis 

3.8.1 Uji Instrumen 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuisioner secara online. Sehingga kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur utama 

pada penelitian ini merupakan fakor utama dalam keberhasilan penelitian ini, maka 

dari itu diperlukan sebuah alat ukur yang dapat mengukur secara akurat, dapat 

diandalkan, serta konsisten. Maka dari itu, perlu dilakukan uji validitas serta uji 

reliabilitas terhadap setiap item atau indikator di dalam kuesioner. 

3.8.1.1 Uji Pre Test 

Menurut (Malhotra, 2012) uji pre-test merupakan pengujian yang dilakukan 

terhadap kuesioner untuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi masalah 

yang dapat terjadi. Pengujian kuesioner ini dilakukan dengan melibatkan sampel 

responden yang kecil. Dalam uji pre-test pada penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan 30 responden untuk diuji dengan cara menyebarkan kuesioner 

secara offline dan online dimana data hasil kuesioner diolah menggunakan software 

SPSS versi 25. Dalam uji pre-test penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner 
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kepada responden dengan cara offline dan online. Setelah data terkumpul maka 

tahapan selanjutnya adalah mengolah data tersebut menggunakan software SPSS 

versi 25 untuk menguji validitas dan reliabilitas dari alat ukur pengolahan data yaitu 

kuesioner sehingga dapat diandalkan dan konsisten. 

3.8.1.2 Uji Validitas 

(Malhotra, 2012) mengatakan bahwa sebuah indikator dapat diketahui valid 

setelah melalui sebuah uji validitas. Skala validitas dapat diartikan sebagai nilai dari 

sebuah skala observasi yang mencerminkan karakterisktik dan objek yang sedang 

di teliti. Semakin tinggi validitas akan menunjukan semakin sah atau valid sebuah 

penelitian. Jadi, validitas mengukur pernyataan dalam kuesioner yang sudah dibuat 

apakah benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Terdapat 3 cara, yaitu 

content validity, criterion validity, dan construct validity. Content validity adalah 

peneliti menguji validitas dengan menilai konten secara keseluruhan (indikator) 

berdasarkan pemahaman peneliti, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan hasil 

penilaian menjadi subjektif. Criterion validity adalah penelitian yang dilakukan 

dengan berekspektasi pada hasil akhir. Construct validity adalah tipe validitas yang 

menjawab pertanyaan dengan menggunakan skala ukuran.  

 Pada penelitian ini menggunakan construct validity, dengan syarat-syarat 

dalam faktor analysis terdapat pada table 3.3. 
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Tabel 3. 3 Uji Validitas 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

1 Kaiser Meyer-Olkin (KMO) 

Measure of Sampling 

Adequacy  

Merupakan sebuah indeks yang 

digunakan untuk menguji 

kecocokan model analisis. 

 

Nilai KMO ≥ 0,5 

mengindikasikan bahwa 

analisis faktor telah memadai 

dalam hal jumlah sampel, 

sedangkan nilai KMO < 0,5 

mengindikasikan analisis 

faktor tidak memadai dalam 

hal jumlah sampel (Malhotra, 

2012). 

2 Barlett’s Test of Sphericity  

 

Merupakan uji statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis bahwa variabel-

variabel tidak berkorelasi pada populasi. 

Dengan kata lain mengindikasikan 

bahwa matriks identitas, yang 

mengindikasikan bahwa variabel-

variabel dalam faktor bersifat related 

(r=1) atau unrelated (r=0) 

Jika hasil uji nilai signifikan 

≤ 0,05 menunjukkan 

hubungan yang signifikan 

antara variabel dan 

merupakan nilai yang 

diharapkan (Malhotra, 2012). 
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No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

3 Anti Image Matrices 

 

Untuk memprediksi apakah 

suatu variabel memiliki 

kesalahan terhadap variabel 

lain. 

Memperlihatkan nilai 

Measure of Sampling 

Adequacy (MSA) pada 

diagonal anti image 

correlation. Nilai MSA 

berkisar antara 0 sampai 

dengan 1 dengan kriteria: 

  Nilai MSA = 1, menandakan 

bahwa variabel dapat diprediksi 

tanpa kesalahan oleh variabel 

lain.  

  Nilai MSA ≥ 0.50, menandakan 

bahwa variabel masih dapat 

diprediksi dan dapat dianalisis 

lebih lanjut.  

 

 

 

Analisis pengaruh symbolic..., Alvian Adi Putra, FB UMN, 2019



71 
 

No Ukuran Validitas Nilai Diisyaratkan 

  Nilai MSA ≤ 0.50 menandakan 

bahwa variabel tidak dapat 

dianalisis lebih lanjut. Perlu 

dikatakan pengulangan 

perhitungan analisis faktor 

dengan mengeluarkan indikator 

yang memiliki nilai MSA ≤ 

0.50 (Malhotra, 2012). 

4 Factor loading of Component Matrix 

 

Merupakan besarnya korelasi suatu 

indikator dengan faktor yang terbentuk. 

Tujuannya untuk menentukan validitas 

setiap indikator dalam mengkonstruk 

setiap variabel.  

Kriteria validitas suatu 

indikator itu dikatakan valid 

membentuk suatu faktor, jika 

memiliki factor loading diatas 

0.50 (Malhotra, 2012).  

 

Sumber: (Malhotra, 2012) 

3.8.1.3 Uji Reliabilitas 

Menurut (Malhotra, 2012) sebuah penelitian dapat mengetahui tingkat 

kehandalan melalui sebuah uji reliabilitas. Suatu tingkat kehandalan dapat dilihat 

dari konsistensi dan stabilitas jawaban responden terhadap suatu pernyataan dalam 

kuesioner. (Malhotra, 2012) menjelaskan bahwa cronbach’s alpha merupakan 
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ukuran dalam mengukur korelasi antara jawaban pernyataan dari suatu konstruk 

atau variabel yang dinilai reliabel jika cronbach’s alpha nilainya ≥ 0.6.  

3.8.4 Structural Equation Modeling (SEM) 

Dalam penelitian ini data akan dianalisis dengan menggunakan metode 

Structural Equation Modeling (SEM). Menurut (Hair, Black, Babin, & Anderson, 

2010), Structural Equation Modeling (SEM) merupakan sebuah teknik statistik 

multivariate yang menggabungkan beberapa aspek dalam regresi berganda yang 

bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan analisis faktor yang menyajikan 

konsep faktor tidak terukur dengan variabel multi yang digunakan untuk 

memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang saling mempengaruhi secara 

bersamaan. Dari segi metodologi, SEM memiliki beberapa peran, yakni sebagai 

sistem persamaan simultan, analisis kausal linier, analisis lintasan (path analysis), 

analysis of covariance structure, dan model persamaan structural (Hair et al., 

2010). 

 Analisa hasil penelitian menggunakan metode Structural Equation 

Modeling (SEM). Software yang digunakan adalah Lisrel versi 8,8 untuk 

melakukan uji validitas, realibilitas, hingga uji hipotesis penelitian. 

(Hair et al., 2010) berpendapat bahwa struktural model (structural model), 

disebut juga latent variable relationship. Berikut merupakan persamaan umumnya 

dibawah ini: 

Ƞ = γ ζ + ζ 

  Ƞ = Bƞ + Γζ + ζ 
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Confirmatory factor analysis (CFA) sebagai model pengukuran (measurement 

model) terdiri dari dua jenis pengukuran, yaitu: 

a. Model pengukuran untuk variabel eksogen (variabel bebas). 

Persamaan umumnya adalah : 

X = Λxξ +  ζ 

Persamaan diatas digunakan dengan asumsi bahwa: 

1. ζ tidak berkorelasi dengan ξ. 

2. ε tidak berkorelasi dengan η. 

3. δ tidak berkorelasi dengan ξ. 

4. ζ, ε, dan δ tidak saling berkorelasi (mutually correlated). 

γ – β bersifat non-singular 

Dimana notasi-notas diatas memiliki arti sebagai berikut: 

y = vektor variabel endogen yang dapat diamati. 

x = vektor variabel eksogen yang dapat diamati. 

ƞ (eta) = vektor random dari variabel laten endogen. 

ζ (ksi) = vektor random dari variabel laten eksogen. 

ε (epsilon) = vektor kekeliruan pengukuran dalam y. 

δ (delta) = vektor kekeliruan pengukuran dalam x. 

λy (lambda y) = matrik koefisien regresi y atas ƞ. 

λx (lambda x) = matrik koefisien regresi y atas ζ. 
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γ (gamma) = matrik koefisien variabel ζ dalam persamaan struktural.  

β (beta) = matrik koefisien variabel ƞ dalam persamaan struktural. 

ζ (zeta) = vektor kekeliruan persamaan dalam hubungan struktural 

antara ƞ dan ζ. 

Evaluasi atau analisis terhadap model struktural mencakup pemeriksaan 

terhadap signifikansi koefisien yang diestimasi. Menurut (Hair, Black, Babin, & 

Anderson, 2010), terdapat tujuh tahapan prosedur pembentukan dan analisis SEM, 

yaitu: 

1. Membentuk model teori sebagai dasar model SEM yang mempunyai 

justifikasi yang kuat. Merupakan suatu model kausal atau sebab akibat yang 

menyatakan hubungan antar dimensi atau variabel. 

2. Membangun path diagram dari hubungan kausal yang dibentuk berdasarkan 

dasar teori. Path diagram tersebut memudahkan peneliti melihat hubungan-

hubungan kausalitas yang diujinya.  

3. Membagi path diagram tersebut menjadi satu set model pengukuran 

(measurement model) dan model struktural (structural model). 

4. Pemilihan matrik data input dan mengestimasi model yang diajukan. 

Perbedaan SEM dengan teknik multivariat lainnya adalah dalam input data 

yang akan digunakan dalam pemodelan dan estimasinya. SEM hanya 

menggunakan matrik varian/kovarian atau matrik korelasi sebagai data 

input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukan. 

5. Menentukan the identification of the structural model. Langkah ini untuk 

menentukan model yang dispesifikasi, bukan model yang underidentified 
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atau unidentified. Problem identifikasi dapat muncul melalui gejala-gejala 

berikut: 

a.  Standard Error untuk salah satu atau beberapa koefisien adalah sangat 

besar. 

b. Program ini mampu menghasilkan matrik informasi yang seharusnya 

disajikan. 

c. Muncul angka-angka yang aneh seperti adanya error varian yang negatif.  

d. Muncul korelasi yang sangat tinggi antar korelasi estimasi yang didapat 

(misalnya lebih dari 0.9). 

6. Mengevaluasi kriteria dari goodness of fit atau uji kecocokan. Pada tahap ini 

kesesuaian model dievaluasi melalui telaah terhadap berbagai kriteria 

goodness of fit sebagai berikut: 

a. Ukuran sampel minimal 100-150 dan dengan perbandingan 5 observasi 

untuk setiap parameter estimate.  

b. Normalitas dan linearitas. 

c. Outliers. 

d. Multicolinierity dan singularity.  

7. Menginterpretasikan hasil yang didapat dan mengubah model jika 

diperlukan.  

3.8.4.1 Model Pengukuran 

Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap construct 

atau model pengukuran (hubungan antara suatu variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati/indikator) secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan 

reliabilitas dari model pengukuran (Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010). 
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a. Evaluasi terhadap validitas (Validity) 

Menurut (Hair et al., 2010) suatu variabel dikatakan mempunyai validitas 

yang baik terhadap contruct atau variabel latennya jika muatan faktor standar 

(Standardized Loading Factor) ≥ 0,50 SLF dan t-value ≥1.96. Menurut (Malhotra, 

2012) average variance extracted (AVE) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

menilai validitas konvergen dan diskriminan yang didefinisikan sebagai varians 

dalam indikator atau variabel diamati yang dijelaskan oleh konstruksi laten. 

 

b. Evaluasi terhadap reliabilitas  

Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Berdasarkan (Hair et al., 2010) ukuran tersebut dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Menurut (Hair et al., 2010) rule of thumb untuk nilai construct reliability 

(CR) harus ≥ 0.7 dan nilai variance extracted (VE) ≥ 0.5. 

Dalam penelitian ini menggunakan 9 model pengukuran yang berdasarkan 

variabel yang diukur, yaitu pada tahap ini dilakukan analisis validitas model 

pengukuran dengan memeriksa apakah t-value dari standardized loading factor (λ) 
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dari variabel-variabel teramati pada model ≥1.96 (Hair et al., 2010). Selain itu juga 

peneliti melakukan pemeriksaan terhadap standardized loading factor (λ), apakah 

telah memenuhi standar yang ditentukan yaitu harus ≥ 0,50. Pada penelitian ini 

terdapat 5 model pengukuran berdasarkan variabel yang diukur, antara lain: 

1. Symbolic Physicality 

Pada penelitian ini model terdiri dari tiga pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

Symbolic Physicality. Variabel laten ζ1 mewakili Symbolic Physicality dan 

memiliki tiga indikator pernyataan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Model Pengukuran Symbolic Physicality 

2. Inherent Sociability 

Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten 

yaitu Inherent Sociability. Variabel laten ζ2 mewakili Inherent Sociability dan 

memiliki empat indikator pernyataan. 

 

 

δ1 

δ2 

δ3 

 

λX11 

λX21 

λX31 
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Gambar 3.7 Model Pengukuran Inherent Sociability 

3. Perceived Curiosity 

Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

Perceived Curiosity. Variabel laten ζ3 mewakili Perceived Curiosity dan memiliki 

empat indikator pernyataan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Model Pengukuran Perceived Curiosity 

4. Perceived Enjoyment 

Pada penelitian ini model terdiri dari empat pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1
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CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 
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Perceived Enjoyment. Variabel laten ζ4 mewakili Perceived Enjoyment dan 

memiliki empat indikator pernyataan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Model Pengukuran Perceived Enjoyment 

5. Stickiness 

Pada penelitian ini model terdiri dari lima pernyataan yang merupakan first 

orfer confirmatory factor analysis (1
st 

CFA) yang mewakili satu variabel laten yaitu 

Stickiness. Variabel laten ζ5 mewakili Stickiness dan memiliki lima indikator 

pernyataan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Model Pengukuran Stickiness 
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3.8.4.2 Uji Kecocokan Keseluruhan Model 

Menurut (Hair et al., 2010) Godness-of-fit (GOF) dapat mengukru seberapa 

baiknya model yang oleh dan mengolah matriks kovarian melalui item yang 

beradap pada indikator. (Hair et al., 2010) mengelompokan GOF menjadi tiga 

bagian yaitu absolute fit measures (ukuran kecocokan absolute), incremental fit 

measure (ukuran kecocokan inkremental), dan parsimonious fit measures (ukuran 

kecocokan pasimoni). Absolute fit measure digunakan untuk mengukur secara 

langsung seberapa baik model yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan 

data penelitian. Incremental fit measure digunakan untuk membandingkan model 

yang diusulkan dengan model dasar yang disebut dengan null model atau 

independence model. Parsimonious fit measures digunakan untuk mengukur 

kesederhaan model. Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam uji kecocokan dan 

pemeriksaan kecocokan, secara lebih rinci akan ditunjukan pada ringkasan tabel 

3.4. 
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Tabel 3. 4 GODNESS OF FIT (GOF) 

 

CHARACTERISTICS OF DIFFERENT FIT INDICES DEMONSTRATING 

GOODNESS-OF-FIT ACROSS DIFFERENT MODEL SITUATIONS 

 

Fit Index 

Cutoff Values For GOF Index 

N < 250 N > 250 

M ≤  12 12<m<30 M ≥ 30 M ≤  12 12<m<30 M ≥ 30 

Absolute Fit Indicates 

Chi 

Square 

Insignificant Significant Significant Insignificant Significant Significant 

p-values 

expected 

P-values 

even with 

good fit 

p-value 

expected 

p-values 

event with 

good-fit 

p-values 

expected 

p-values 

expected 

GFI GFI > 0.90 

RMSEA 

RMSEA 

< 0.08 

RMSEA 

< 0.08 

RMSEA 

< 0.08 

RMSEA 

< 0.07 

RMSEA 

< 0.07 

RMSEA 

< 0.07 

CFI ≥ 0.97 CFI ≥ 0.95 CFI ≥ 0.92 CFI ≥ 0.97 CFI ≥ 0.97 CFI ≥ 0.97 

SRMR 

Biased 

upward, use 

other 

indicates 

SRMR ≤ 

0.08 

 

SRMR < 

0.09 

Biased 

upward, use 

other 

indicates 

SRMR ≤ 

0.08 

 

SRMR ≤ 

0.08 
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Sumber: (Hair et al., 2010) 

 

3.8.4.3 Model Struktural 

3.8.4.3.1 Analisa Hubungan Kausal 

Lind et al., (2012) mengatakan bahwa uji hipotesis adalah sebuah prosedur 

berdasarkan bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis 

Incremental Fit Indicates 

Normed 

Chi-Square 

( /DF) < 3 is very good, 2 ≤ ( /DF) ≤ 5 is acceptable 

NFI 0 ≤ NFI ≤ 1, model with perfect fit would produce an NFI of 1 

TLI 
TLI 

≥ 0.97 

TLI 

≥ 0.95 

TLI 

≥ 0.92 

TLI 

≥ 0.95 

TLI 

≥ 0.92 

TLI 

≥ 0.90 

CFI 
CFI 

≥ 0.97 

CFI 

≥ 0.95 

CFI 

≥ 0.92 

CFI 

≥ 0.95 

CFI 

≥ 0.92 

CFI 

≥ 0.90 

RNI 

May not 

diagnose 

misspesification 

well 

RNI ≥ 

0.95 

 

RNI ≥ 

0.92 

 

RNI 

≥ 0.95, not 

used with N 

> 1000 

RNI 

≥ 0.92, not 

used with 

N 

> 1000 

RNI 

≥ 0.90, not 

used with 

N 

> 1000 

Parsimony Fit Indicates 

AGFI No statistical test is associated with AGFI, only guidelines to fit 

RNI 0 ≤ NFI ≤ 1, Relatively high values represent better fit 
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tersebut adalah pernyataan yang masuk akal. Ada lima langkah untuk melakukan 

uji hipotesis, yaitu: 

1. Hipotesis Nol (H0) dan Hipotesis Alternatif (H1) (State Null and Alternative 

Hypothesis) 

Langkah pertama adalah menyatakan hipotesis nol atau H0, yang dimana “H” 

merupakan singkatan dari hipotesis dan angka 0 yang berarti “no difference”. 

Null Hypothesis atau H0 merupakan sebuah pernyataan tentang nilai parameter 

sebuah populasi yang dikembangkan untuk tujuan pengujian. H0 dinyatakan 

ditolak jika data sampel dapat memberikan bukti yang menyakinkan bahwa itu 

salah. Sedangkan pernyataan hipotesis alternatif (alternative hypothesis) atau 

H1, diterima jika data sampel memberikan bukti yang cukup bahwa hipotesis 

nol itu salah. 

 

2. Pilih Tingkat Signifikasi (Select a Level of Significance) 

Setelah membuat hipotesis nol dan hipotesis alternative, langkah selanjutnya 

adalah menyatakan tingkat signifikansi. Level of Significance (α) merupakan 

probabilitas untuk menolak hipotesis nol jika benar. Pada level of 

significance(α) terdapat 2 jenis error, yaitu: 

a. Type I error (α) 

Tipe error terjadi ketika hasil sampel menolak H0. Tipe error ini juga dikenal 

sebagai level of significant(α). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

tingkat toleransi 5% atau 0.05. 

b. Type II error (β) 

Tipe error terjadi ketika hasil sampel tidak menunjukan penolakan H0. 
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Gambar 3. 11 One Tail Test 

3. Pilih Statistik Uji (Select The Test Statistic) 

Tes statistik merupakan sebuah nilai yang ditentukan dari informasi sampel dan 

digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol akan ditolak. dalam 

menentukan t-value diterima atau ditolak berdasarkan hasil dari perhitungan, 

apabila hasil t-value lebih besar sama dengan nilai critical maka H0 ditolak. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan acuan nilai critical atau t-table ≥ 

1.96. 

4. Merumuskan Aturan Keputusan (Formulate The Decision Rule) 

Decision rule atau aturan keputusan adalah pernyataan dari kondisi khusus 

dimana H0 ditolak. Daerah atau area penolakan mendefinisikan semua lokasi 

yang nilainya sangat besar atau sangat kecil sehingga probabilitas yang muncul 

dibawah H0. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 

95%. 

 

 

 

 

 

Sumber: Lind et al. (2012) 
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5. Membuat keputusan (Make Decision) 

Tahap terakhir dalam pengujian hipotesis adalah menghitung uji statistik. 

Pada tahap ini akan membandingkannya dengan nilai kritis dan membuat 

keputusan apakah akan menolak atau tidak menolak H0. Pada penelitian ini, 

peneliti akan membandingkan nilai t-value hasil output software LISREL 

versi 8.8 dengan nilai kritis 1.65.
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