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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Perancangan dan pembangunan sistem pembelajaran matematika SMP dengan 

mengunakan metode gamifikasi telah berhasil dilakukan dalam berbasis mobile 

Android dan website untuk admin. Teknik permainan dalam framework 

gamifikasi Octalysis yang akan telah berhasil diimplementasikan meliputi 

narrative,  fixed action rewards, leveling up, achievements, boss fights, status 

points, leaderboards, boosters, plant picker/ meaningful choices, instant 

feedback, chain combo, collection sets, exchangeable points, followers, social 

treasures/ gifting, random rewards, seeing level ahead, avoiding loss.  

2. Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner yang dibuat dengan menggunakan 

model HMSAM dan skala Likert, metode gamifikasi pada sistem pembelajaran 

matematika SMP menghasilkan presentasi behavioral intention to use sebesar 

84,18611% immersion sebesar 80,541667%  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk penelitian serupa 

selanjutnya disarankan beberapa hal berikut. 

1. Aplikasi pembelajaran matematika SMP perlu ditambahkan metode untuk 

pengguna bisa memahami materi dengan baik.  Metode yang dapat ditambahkan 

seperti leitner system dan half life regression. 
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2. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, aplikasi pembelajaran 

matematika SMP perlu ditambahkan teknik permainan dan fitur yang dapat 

meningkatkan aspek control dan joy. Pada aplikasi perlu ditambahkan variasi 

tipe dalam menjawab soal seperti soal esai, variasi permainan yang membuat 

pengguna merasa tertantang, penambahan fitur atau teknik permainan yang 

membuat pengguna tertarik dalam membaca materi, penambahan fitur untuk 

pengiriman pesan.   
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