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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Gamifikasi 

Gamification adalah sebuah proses yang bertujuan mengubah non-game 

context (contoh: belajar, mengajar, pemasaran, dan lain sebagainya) menjadi jauh 

lebih menarik dengan mengintegrasikan game thinking, game design, dan game 

mechanics (Risal, 2013).  

Penggunaan gamification sangat efektif untuk membuat pekerjaan yang 

biasanya membosankan, kurang menyenangkan, atau kurang menantang, menjadi 

jauh lebih menyenangkan untuk dilakukan (contoh: mengisi survey, mengisi 

borang pajak, menulis paper, dan lain sebagainya). Salah satu pendekatan yang 

dapat dilakukan adalah dengan memberikan sebuah penghargaan baik virtual dan 

non-virtual yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan “lebih” daripada 

yang lain (Risal, 2013). 

2.2 Gamifikasi dan Game Thinking 

Gamifikasi menerapkan dinamika dan mekanik dari psikologi yang 

membuat game menantang dan mengikat. Gamifikasi adalah teknik untuk 

menyediakan informasi ke dalam sistem dan memfasilitasi proses yang memacu 

sharing informasi (Maan, 2013). Gamifikasi ditujukan untuk diterapkan ke 

aplikasi non-gaming seperti enterprise business application, collaboration and 

communication application suites, dan aplikasi pembelajaran. 
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Gambar 2.1 Konsep Gamifikasi (Maan, 2013) 

Dari gambar 2.1, gamifikasi menurut Maan adalah faktor dari: 

1. Game Design 

Sama dengan suatu aplikasi membutuhkan logika dalam penggunaan 

aplikasi, game juga perlu dirancang dengan memperhitungkan pola pikir logika. 

2. Behaviour 

Tatap muka dengan high-end user untuk mempengaruhi perilaku target 

dimana tingkat pertemuan dengan pengguna bergantung pada tipe dari pemain 

game tersebut. 

a. Achiever yang sangat fokus pada game-oriented goals 

b. Explorer yang inovatif dan senang menemukan bagian-bagian tersembunyi 

dari game 

c. Socializers berfokus pada menemui, berbagi, dan saling berkolaborasi 

informasi. 

d. Killers yang selalu berusaha membuat masalah bagi partisipan lain 

3. User Experience 

Perancangan interkasi user tentang efesiensi proses dan cara penggunaan 

aplikasi dimana atribut gamefulness dan playfulness penting dalam perancangan.  

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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2.3 Key Elements Dalam Desain Gamifikasi 

Gamifikasi memiliki beberapa use case untuk aplikasi sukses di media 

sosial. Gamifikasi telah menjadi cara inovatif untuk memotivasi orang dengan 

mekanika game. 

Arsitektur dari gamifikasi esensialnya berdasarkan pada elemen utama 

game sebagai berikut (Maan, 2013). 

2.3.1  Rewards & Incentives 

 Agar tetap kompetitif biasanya suatu organisasi menyediakan hadiah dan 

insentif untuk anggotanya.  

2.3.2  Badges 

 Teknik gamifikasi ketika dihubungkan dengan aplikasi sosial memberikan 

medal/badge yang menunjukkan perbedaan level dari achievement ketika ada 

milestone tertentu yang tercapai.  

2.3.3  Leaderboards 

 Dengan membagi suatu pekerjaan menjadi beberapa bagian berdasarkan 

domain dan area dalam leaderboard dapat membantu orang untuk mengetahui 

dimana seharusnya orang tersebut berada terhadap teman-temannya sehingga 

kompetisi dapat dibangun.  

2.3.4  Sistem Poin dan Score 

 Selain memberi hadiah dan insentif, sebuah permainan juga dapat 

menyediakan poin yang dapat memberikan kemungkinan memperoleh hadiah.  

 Dalam memberikan poin terdapat beberapa hal yang diperhitungkan, 

seperti kemampuan merespon yang cepat, taraf partisipasi, dan kualitas hasil. 

Rancang Bangun ..., Henry Setiana, FTI UMN, 2015
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2.3.5  Kompetisi 

 Kompetisi adalah sesuatu yang dapat mendeskripsikan situasi dimana 

sukses dapat dihitung dari hasil pencapaian. Dalam kompetisi seorang pemain 

akan berusaha mengalahkan pemain lain, tetapi dalam desain game biasanya 

dibuat menjadi suatu pertandingan antar tim. 

2.3.6  Koneksi Sosial 

 Game saat ini tidak dapat dipisahkan dengan suatu media sosial dimana 

pemain dapat saling berbagi informasi, saling membantu, maupun berkompetisi 

dalam suatu pertandingan. 

2.3.7 Level dan Reputasi 

 Setiap orang membutuhkan suatu tingkat kepuasan dalam mencapai suatu 

tujuan. Dalam gamifikasi hal tersebut dapat dibuat menjadi lebih konkrit dan 

dapat dilihat orang lain melalui suatu nilai level dan reputasi. Hal ini menjadi 

suatu hadiah yang memberikan rasa pencapaian yang tinggi bagi pengguna. 

2.4 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan serangkaian komponen berupa manusia, 

prosedur, data, dan teknologi (seperti komputer) yang digunakan untuk melakukan 

sebuah proses untuk pengambilan keputusan guna penunjang keberhasilan bagi 

setiap organisasi (dalam pencapaian tujuan). Sistem informasi merupakan sistem, 

yang berisi jaringan SPD (sistem pengolahan data), yang dilengkapi dengan kanal-

kanal komunikasi yang digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen proses 

dari sistem informasi antara lain mengumpulkan data (data gathering), mengelola 

data yang tersimpan menyebarkan informasi. (Wardani, 2012:151) 
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2.5 Sistem Informasi Akademik 

Akademik adalah suatu bidang yang mempelajari tentang kurikulum atau 

pembelajaran dalam fungsinya untuk meningkatkan pengetahuan dalam segi 

pendidikan/pembelajaran yang dapat dikelola oleh suatu sekolah atau lembaga 

pendidikan (Ilhamsah1, 2009). 

Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah perangkat lunak yang digunakan 

untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan 

kegiatan akademis. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini diharapkan 

kegiatan administrasi akademis dapat dikelola dengan baik dan informasi yang 

diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat (Satoto, 2009). 

Melalui Sistem Informasi Akademik (SIA) tersebut siswa dapat 

mengetahui nilai, keuangan, dan juga presensi siswa maupun data-data lain yang 

berhubungan dengan akademis siswa tersebut. Data yang disajikan dapat berbeda-

beda antara badan akademis satu dengan yang lain, tetapi sebagian besar data 

yang disajikan umumnya sama dan mengikuti standar yang ada (Satoto, 2009). 
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