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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Studi Fisibilitas 

Menurut Overton (2007), studi fisibilitas, atau yang dikenal juga sebagai 

studi kelayakan, merupakan langkah pertama pada siklus pengembangan layanan 

atau produk. Tahap ini dapat dilakukan dengan melakukan investigasi awal untuk 

mendapatkan suatu gambaran terhadap masalah dan menilai secara kasar terhadap 

ide solusi yang diajukan sebelum menetapkan sumber daya ke proyek. 

 

2.2 Technology Acceptance Model 

Menurut Simarmata (2015), Technology Acceptance Model (TAM) adalah 

teori yang mampu menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi, penerimaan 

teknologi disebabkan oleh faktor perceived ease of use, perceived usefulness, dan 

actual use, yang diusulkan oleh Davis pada tahun 1986.  

Perceived usefulness didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya 

bahwa dengan menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan performanya. 

Perceived ease of use didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 

menggunakan suatu teknologi akan terbebas dari usaha fisik maupun mental 

(Simarmata, 2015). 

 

2.3 Konsep Game 

Menurut Koster (2005), game adalah sistem dimana pemain terlibat dalam 

tantangan, didefinisikan oleh peraturan, interaktivitas, dan feedback, yang 

memperoleh hasil yang dapat dihitung dan sering menimbulkan reaksi emosional. 

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Clark C. Abt (1970), game adalah 
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kegiatan yang melibatkan keputusan pemain, berupaya mencapai tujuan dengan 

dibatasi oleh konteks tertentu. Secara teori ada empat elemen dasar penyusun 

sebuah game (Schell, 2008). 

a. Mekanika adalah unsur yang berwujud seperangkat prosedur dan aturan 

yang ditetapkan dalam game. Mekanika menggambarkan tujuan dari game, 

bagaimana prosedur agar pemain bisa mencapai tujuan tersebut dan 

dinyatakan menang, serta prosedur jika pemain tidak berhasil mencapai 

tujuan atau dinyatakan kalah. 

b. Cerita menggambarkan urutan peristiwa yang menjelaskan alur game. 

Cerita akan tergambar jelas jika dibantu elemen-elemen penyusun lain 

sehingga pengaruh dan nilai akan tersampaikan dengan maksimal. 

c. Estetika adalah bagaimana suatu game terlihat, terdengar, tercium dan 

terasa. Estetika merupakan aspek yang sangat penting dari perancangan 

game karena memiliki hubungan langsung dengan pengalaman pemain. 

Estetika menjadi garda terdepan untuk memancing minat pemain karena 

berhubungan langsung dengan indra manusia. 

d. Teknologi pada dasarnya adalah media dimana estetika berlangsung, 

mekanika bekerja, dan cerita akan diceritakan. 

 

2.4 Konsep Gamifikasi 

Gamifikasi adalah penggunaan elemen-elemen game dan teknik desain 

game dalam konteks non-game. Elemen game yaitu seperti poin, achievements, 

level, narasi, dan sebagainya, tapi seiring perkembangannya inti dari gamifikasi saat 

ini adalah bagaimana untuk membangun motivasi (Hamari, dkk., 2014).  Menurut 

Gabe Zichermann dan Joselin Linder (2010), gamifikasi adalah proses 
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menggunakan game-thinking dan game mechanics untuk menarik pengguna dan 

menyelesaikan masalah. Dengan memanfaatkan game mechanics, hal tersebut 

dapat memotivasi perilaku murid, mahasiswa, pekerja dan pelanggan (Henry, 

2013). Tabel 2.1 menunjukkan hubungan game mechanics dan keinginan manusia. 

Tabel 2.1 Tabel Game Mechanics (Henry, 2013) 

 

Keterangan: 

a. Human desires disebut juga sebagai game dynamics. 

b. Warna bulatan hijau menunjukkan bagian yang paling dipengaruhi. 

c. Warna bulatan biru menunjukkan bagian yang ikut terimbas. 

Gambar 2.1 adalah salah satu framework gamifikasi yang diciptakan oleh 

Marczewski (2014). 

 
Gambar 2.1 Framework Gamifikasi (Marczewski, 2014) 
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1. WHAT is being gamified  

Aktivitas apa yang akan digamifikasi. 

2. WHY is it being gamified  

Mengapa aktivitas tersebut digamifikasi. 

3. WHO are the users  

Mengetahui siapa penggunanya dan melakukan pendekatan dengannya. 

Tipe pengguna akan ditampilkan dalam Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 User Types (Marczewski, 2014) 

Keterangan: 

a. Disruptor dimotivasi oleh perubahan (change). 

b. Free Spirit dimotivasi oleh otonomi (autonomy). 

c. Achiever dimotivasi oleh keahlian (mastery). 

d. Player dimotivasi oleh penghargaan (reward). 

e. Socialiser dimotivasi oleh keterkaitan (relatedness). 

f. Philanthropist dimotivasi oleh tujuan (purpose). 
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4. HOW is it being gamified  

Setelah memahami ketiga poin di atas, selanjutnya adalah menentukan 

bagaimana aktivitas tersebut digamifikasikan. Elemen dan ide apa yang 

akan bekerja paling baik untuk sistem tersebut. 

5. ANALYTICS are set up  

Memiliki beberapa bentuk matriks dan analisis untuk mengukur tingkat 

keberhasilan dari sistem. 

6. TESTED with users  

Melakukan pengujian dengan target audience, yaitu orang-orang yang akan 

dilibatkan selain perancang. 

7. ACTED on feedback  

Mengumpulkan feedback dari pengujian, hanya bermanfaat jika benar-

benar dilakukan. Jika para pengguna tidak menyukai ide utama yang telah 

diberikan, maka ide tersebut harus disingkirkan. 

8. RELEASED the solution  

Merilis dan mempromosikan sistem secara luas, dengan tujuan 

mendapatkan target audience. 

Poin keenam dan ketujuh dapat diulang sebanyak yang diperlukan, pada 

akhirnya perlu mengulang semua langkah-langkah dari poin kelima hingga selesai. 

Menurut Marczewski (2014), hal yang perlu diingat mengenai gamifikasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Consider the User Types  

Mempertimbangkan segala tipe pengguna yang akan menggunakan sistem. 
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2. Try to make it voluntary 

Relawan adalah pengguna yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 

pengguna yang dipaksakan. 

3. Plan for CHEATERS  

Ada sifat alami manusia untuk mencoba dan mencurangi sistem, terutama 

jika ada hadiah ekstrinsik yang dipertaruhkan. 

4. INTRINSIC > extrinsic 

Motivasi intrinsik selalu lebih kuat daripada motivasi ekstrinsik. 

Framework untuk motiviasi intrinsik dijelaskan pada Gambar 6.3. 

 
Gambar 2.3 RAMP Framework (Marczewski, 2014) 

Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam diri manusia, 

seperti keterkaitan, otonomi, penguasaan, dan tujuan. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah motivasi yang berasal sumber eksternal seperti 

penghargaan (Marczewski, 2014). 
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5. Don’t be EVIL  

Bukan kesempatan untuk memanfaatkan pengguna demi kepentingan 

pribadi. 

6. Remember the FUN 

Mengingat bahwa sedikit kesenangan dapat membuat semua hal menjadi 

lebih baik. 

7. Be SOCIAL 

Bermain bersama lebih baik dibandingkan dengan bermain secara individu 

karena mekanisme sosial sangat penting untuk keterlibatan jangka panjang 

(lebih interaktif). 

2.4.1  Game Dynamics 

Keinginan mendasar manusia atas reward, status, achievement, self-

expression, competition, dan altruism. Keinginan ini bersifat universal, dan lintas 

generasi, demografi, budaya, dan jenis kelamin. Menurut Bunchball (2010), game 

dynamics atau disebut juga sebagai keinginan manusia adalah sebagai berikut. 

1. Reward 

Pengguna termotivasi dengan menerima reward, yaitu sesuatu yang bernilai 

diberikan untuk beberapa jenis tindakan. Dengan gamifikasi, mekanisme reward 

utama adalah mendapatkan poin atau sejenisnya. Tetapi selain mendapatkan poin, 

mendapatkan virtual goods, meningkatkan level, dan bahkan mendapatkan 

achievement juga memuaskan keinginan. 

2. Status 

Kebanyakan manusia memiliki kebutuhan akan status, pengakuan, 

ketenaran, reputasi, perhatian, dan rasa hormat dari orang lain. Semua elemen dari 
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game mechanics mendorong dinamika ini, dengan meningkatkan level menjadi 

motivator utama. 

3. Achievement 

Banyak yang termotivasi dengan kebutuhan untuk pencapaian, untuk 

menyelesaikan sesuatu yang sulit melalui usaha yang berkepanjangan dan berulang, 

untuk bekerja mencapai tujuan, dan untuk menang. Orang yang termotivasi oleh 

achievement cenderung mencari tantangan dan menetapkan tujuan yang cukup 

sulit, namun dapat dicapai. Reward yang paling memuaskan adalah pengakuan atas 

pencapaiannya, bisa dalam bentuk badges. 

4. Self-Expression 

Manusia sering mencari peluang untuk mengekspresikan otonomi dan 

orisinalitas dirinya, untuk menyatakan dirinya unik. Virtual goods memungkinkan 

pengguna untuk menciptakan identitas diri, virtual goods bisa didapat melalui 

reward, diterima sebagai hadiah, atau dibeli secara langsung dengan menggunakan 

poin.  

5. Competition 

Kompetisi memungkinkan pengguna menantang satu sama lain untuk 

mendapatkan highscore pada beberapa kegiatan. Pengguna dengan nilai tertinggi 

akan mendapatkan reward, sedangkan yang lainnya akan mendapatkan hadiah 

penghiburan. 

6. Altruism 

Altruism adalah rasa peduli terhadap orang lain. Pemberian hadiah adalah 

motivator yang kuat dalam sebuah komunitas dimana pengguna berusaha untuk 

memperkuat hubungan. Menerima hadiah dari seseorang menarik pengguna ke 
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dalam game, dan memberi insentif kepada pengguna untuk memberikan hadiah 

kepada temannya, akan menciptakan loop. 

2.4.2  Game Mechanics 

Game mechanics adalah alat dan teknik yang bertindak sebagai dasar untuk 

melakukan gamifikasi pada website, proses atau aplikasi. Digunakan untuk 

menciptakan User Experience yang memotiviasi penggunaan fungsi atau konten 

dari aplikasi. Menurut Bunchball (2010), beberapa game mechanics yang paling 

umum adalah sebagai berikut.  

1. Points 

Points adalah salah satu bentuk rewards. Pengguna suka mendapatkan poin, 

menjadikannya motivator yang luar biasa. Points dapat digunakan untuk 

memberikan penghargaan kepada pengguna berdasarkan hal-hal yang dilakukan 

oleh pengguna.  

2. Challenges 

Tantangan memotivasi agar pengguna tetap tertarik, serta untuk menguji 

pengetahuannya, dan membiarkannya untuk menerapkannya. Dengan 

menyelesaikan tantangan, maka keinginan akan achievements akan terpenuhi.  

3. Leaderboards  

Leaderboards biasanya digunakan untuk menunjukkan bagaimana jika 

seseorang dibandingkan dengan orang lain dan orang lain dapat melihatnya. 

Leaderboards akan memicu rasa ingin berkompetisi antar pengguna, untuk masuk 

ke dalam leaderboards atau mencapai posisi teratas pada leaderboards. 
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4. Levels 

Levels membantu mengukur perkembangan pengguna melalui sebuah 

sistem. Peningkatan level berdasarkan Experience Point yang dimiliki oleh 

pengguna. Semakin tinggi level semakin tinggi pula status sosialnya. 

5. Virtual Goods 

Virtual Goods sebagai tempat untuk menghabiskan poin, menawarkan suatu 

barang virtual yang bisa digunakan dalam aplikasi. Virtual Goods bermanfaat untuk 

kreativitas, kompetisi, dan dalam mengekspresikan diri dalam masyarakat.  

 

2.5 Skala Likert 

Menurut Sugiyono (2012), skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Hasil rekapitulasi jawaban responden dihitung dengan mencari rata-rata untuk 

mendapatkan persentase skor, lalu persentase skor akan dicocokan dengan kategori 

interpretasi skor skala likert pada Tabel 2.2. Perhitungan persentase skor dicari 

dengan menggunakan Rumus 2.1. 

Persentase Skor =
((SS×5)+(S×4)+(KS×3)+(TS×2)+(STS×1))

(5×n)
×100%    … (2.1) 

Keterangan: 

a. SS, S, KS, TS, STS merupakan bobot skala likert. 

b. n merupakan jumlah responden. 

Tabel 2.2 Kategori Interpretasi Skor Skala Likert 

Interval Kategori 

0% - 19.99% Sangat Tidak Setuju (STS) 

20% - 39.99% Tidak Setuju (TS) 

40% - 59.99% Netral (N) 

60% - 79.99% Setuju (S) 

80% - 100% Sangat Setuju (SS) 
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2.5 Black Box Testing 

 Black Box Testing adalah teknik pengujian yang menguji fungsionalitas 

aplikasi tanpa menguji detail implementasi sistem. Teknik ini dilakukan untuk 

menguji apakah setiap fungsionalitas berfungsi dengan benar. Teknik ini dapat 

digunakan untuk menemukan fungsionalitas yang tidak sesuai, dengan cara 

menguji setiap fungsionalitas dengan nilai uji dasar, minimum, dan maksimum 

(Jamil, dkk., 2016).
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