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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. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Aplikasi personal assistant untuk mahasiswa dengan metode gamifikasi 

telah selesai dirancang dan dibangun dengan fitur Login, Task Daily, 

Monthly Schedule, Profile, Badges, Leaderboard, Store, Information, dan 

Setting.  

2. Metode gamifikasi pada aplikasi personal assistant untuk mahasiswa telah 

diterima dari aspek perceived usefulness dan perceived ease of use dari 

TAM. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan evaluasi aspek perceived 

usefulness (85,28%) dan perceived ease of use (85,43%) dari TAM. Dengan 

persentase variable seperti berikut. 

a. Leaderboard pada penelitian ini merupakan elemen gamifikasi dengan 

persentase perceived usefulness (91%) dan perceived ease of use (86%) 

tertinggi. Bisa dikatakan elemen leaderboard pada penelitian ini 

membantu memotivasi mahasiswa untuk berkompetisi dan mudah 

dipahami.  

b. Virtual goods pada penelitian ini merupakan elemen gamifikasi dengan 

persentase perceived usefulness (73,5%) terendah. Dikarenakan virtual 

goods yang dapat dikustomisasi oleh pengguna hanya background saja, 

pengguna merasa background tidak cukup untuk mengekspresikan diri. 
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c. Poin pada penelitian ini merupakan elemen gamifikasi dengan 

persentase perceived ease of use (78%) terendah. Dikarenakan pada saat 

pengujian, pengguna tidak mendapatkan feedback berupa informasi 

jumlah poin yang didapat pada saat melakukan suatu aktivitas. 

d. Notifikasi pada penelitian ini merupakan fitur dengan persentase 

perceived usefulness (93,5%) dan perceived ease of use (92%) tertinggi. 

Bisa dikatakan fitur notifikasi pada penelitian ini berguna dan 

informasinya mudah dipahami. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Integrasi secara langsung dengan database MyUMN, agar data jadwal 

perkuliahan pada aplikasi tersinkronisasi secara real time. 

2. Menambahkan dan mengembangkan elemen gamifikasi lain, seperti virtual 

goods pada store dan menambahkan fitur nickname agar pengguna dapat 

lebih mengekspresikan dirinya. 

3. Menggunakan framework gamifikasi lain, untuk mengkaji lebih lanjut 

efektivitas framework gamifikasi lain pada personal assistant di lingkungan 

universitas. 
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