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Abstrak. Tujuan penelitian untuk mengetahui dampak gamifikasi pada pembelajaran di sekolah khususnya pada 

pembelajaran kimia. Penelitian  dilakukan pada enam (6) SMA di Jawa Timur. Sebelum pembelajaran dilakukan 

prestest dan setelah pembelajaran dilakukan posttest, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan permainan 

sebagai media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Setelah pembelajaran dilakukan angket dan 

selama pembelajaran dilakukan observasi aktivitas peserta didik. Data yang diperoleh berupa  hasil penggunaan 

permainan sebagai media pembelajaran, yaitu berupa skor  berupa hasil belajar, angket peserta didik, aktivitas 

peserta didik ketika mengikuti pembelajaran, motivasi setelah mengikuti pembelajaran, retensi hasil belajar, dan 

kesejahteraan peserta didik. Diperoleh hasil yang menyatakan terdapat keunggulan permainan digital digunakan 

dalam pembelajaran, tidak hanya untuk keterampilan transversal seperti komunikasi, kolaborasi, keterampilan 

motorik halus, dan lain-lainnya  tetapi juga untuk keterampilan khusus dalam domain pengetahuan tertentu. 

Melalui gamifikasi pendidikan, dapat memasukkan aspek permainan ke dalam lingkungan sekolah dan untuk 

meningkatkan keterlibatan peserta didik pada pembelajaran di sekolah. 

 
Kata kunci: Gamifikasi, pembelajaran, memotivasi, ilmu pengetahuan alam. 

 

Abstract. The purpose of the study was to determine the impact of gamification on learning in schools, especially 

in learning chemistry. The study was conducted at six (6) senior high schools in East Java. Before learning is 

carried out pretest and after learning is carried out posttest, learning is carried out using games as learning media 

in accordance with the material being taught. After learning, a questionnaire was conducted and during the lesson, 

the students' activities were observed. The data obtained in the form of the results of using games as learning 

media, namely in the form of scores in the form of learning outcomes, student questionnaires, student activities 

when participating in learning, motivation after participating in learning, retention of learning outcomes, and 

student welfare. The results show that there are advantages of digital games used in learning, not only for transverse 

skills such as communication, collaboration, fine motor skills, and others but also for specific skills in certain 

knowledge domains. Through educational gamification, it is possible to incorporate aspects of the game into the 

school environment and to increase the involvement of students in learning at school. 

Keywords: Gamification, learning, motivating, natural science. 

 

1. Pendahuluan 
Game digital merupakan bagian penting dari sebagian besar kehidupan rekreasi remaja saat 

ini dan diharapkan menjadi bentuk utama interaksi budaya populer di masyarakat kita. Studi 

menunjukkan bahwa anak kecil di bawah usia 8 tahun sering menjadi pengguna game dan aplikasi 

digital [3, 8]. Banyak pendidik melihat permainan digital sebagai lingkungan digital yang sangat 

memotivasi [7, 9] karena potensinya untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik 

dalam belajar, [5] serta cara yang efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan 

konstruktivis secara sosial [2]. Menurut [3], "Video game melibatkan pemain dalam bentuk 

pembelajaran yang kuat, bentuk yang dapat kita sebarkan dalam berbagai samaran, ke sekolah, 

tempat kerja, dan komunitas di mana kita ingin melibatkan orang-orang dengan "pendidikan".  
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Ada banyak penelitian yang menunjukkan keunggulan permainan digital dalam pembelajaran, 
tidak hanya untuk keterampilan transversal seperti komunikasi, kolaborasi, keterampilan motorik 
halus, dan beberapa yang lainnya tetapi juga untuk keterampilan khusus dalam domain pengetahuan 
tertentu [6]. Melalui gamifikasi pada pendidikan, tujuannya adalah untuk memasukkan aspek 
permainan yang menghasilkan dalam lingkungan sekolah, sehingga meningkatkan keterlibatan 
peserta didik di sekolah [1].  

Gamifikasi didefinisikan sebagai penerapan elemen game pada konteks non-game [1]. Dalam 
pendidikan secara keseluruhan, diskusi tentang gamifikasi berpendapat bahwa pendekatan ini 
ketika digunakan di dalam kelas dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kualitas  
pembelajaran dan keikutsertaan peserta didik, dibandingkan dengan format kuliah konvensional [1, 
4]. Pasalnya melalui gamifikasi, kita tidak hanya dapat menciptakan pola pikir yang mendorong 
peserta didik untuk mencoba hal-hal baru dan tidak takut gagal, tetapi juga memungkinkan peserta 
didik untuk terlibat dalam pengalaman yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran 
[10]. Keuntungan utama lain dari gamifikasi adalah biaya pengembangan yang terjangkau  dan 
kemungkinan membuat konten pembelajaran lebih menarik atau memanfaatkan menggunakan 
unsur-unsur permainan [10, 5].  

Gamification tidak hanya dapat membuat peserta didik terlibat pembelajaran di kelas, tetapi 
dapat memberikan cara lain untuk memunculkan partisipasi aktif peserta didik dan potensi  menjadi 
sesuatu yang dapat melampaui harapan pembelajaran dari suatu pelajaran. Gamifikasi harus 
digunakan sebagai tambahan strategi keterlibatan yang  dapat mendukung pembelajarandengan 
baik [10]. 

 

1.1. Gamifikasi untuk  Pendidikan dan Pendidikan Sains 

Penggunaan game dalam lingkungan pendidikan bukanlah sesuatu yang baru; Namun, konsep 

dan implementasi gamifikasi di sektor pendidikan telah diperkenalkan dan sangat menjadi 

perhatian para ahli pendidikan [17]. Beberapa peneliti dalam gamifikasi telah menunjukkan bahwa 

banyak kontekstual faktor yang mempengaruhi penggunaannya dalam pendidikan, termasuk 

konten yang terkait dengan aktivitas gamified dan populasi yang dituju dan digunakan [18]. 

Meskipun pembelajaran berbasis game  berbeda pada pendidikan dasar dan menengah [19], namun 

gamification juga telah berfokus pada pendidikan tinggi daripada pendidikan dasar atau menengah 

[13, 20]. Meskipun bukti terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi gamifikasi antara 

jenjang pendidikan telah surut [22], tidak jelas apakah ini benar dan apakah dampak gamifikasi 

tergantung pada populasi sasaran. Selain itu, sebagian besar studi implementasi gamifikasi terkait 

dengan kursus komputer dan informasi, meskipun domain lain seperti matematika, sastra, dan ilmu 

pengetahuan, juga telah diteliti [13, 22]. 

Pendidikan sains merupakan bagian integral dari pendidikan abad ke-21, tetapi beberapa 

masalah perlu ditangani. Salah satu masalah paling kritis yang dihadapi pendidikan sains adalah 

menciptakan emosi dan pengalaman negatif. Mereka memiliki pemahaman tidak suka sains yang 

mengakibatkan meningkatnya penolakan dan angka putus sekolah [23, 24]. Kurangnya guru yang 

berminat, pengetahuan tentang konten sains, kurangnya pedagogi yang terkait dengan pengajaran 

sains, dan  pengalaman negatif umumnya juga dapat berdampak kepada peserta didiknya [25]. 

Lebih-lebih lagi, meningkatkan cara peserta didik menyelidiki dan memahami fenomena dan 

konsep sehingga memunculkan  pemikiran aktif dan ilmiah sangat penting [26, 27]. Oleh karena 

itu, integrasi dari gamifikasi dalam pendidikan sains telah meningkat secara signifikan untuk 

meningkatkan keterlibatan, keceriaan, dan motivasi untuk mendukung kegiatan relevan yang 

berkontribusi pada ilmu pendidikan [15, 16]. Pembelajaran sains gamifying dengan menerapkan 

mekanika game dan elemen berpotensi mengangkat hambatan yang dihadapi pendidikan sains, 

meningkatkan motivasi, pencapaian kognitif dan metakognitif, dan kesenangan peserta didik [12, 

28]. Tidak seperti kenyataan di  sekolah, aplikasi gamifikasi dapat menyediakan lingkungan yang 

aman dan seperti nyata bagi peserta didik untuk bereksperimen tanpa bahaya atau takut kecelakaan 

[30] . 
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Selain itu, peserta didik didorong untuk proaktif, mencoba cara baru, dan mengulang tugas 

jika mereka ingin tetap tahu dan mengurangi ketakutan mereka akan kegagalan [31]. Lebih-lebih 

lagi,  implementasi gamifikasi cukup sering dikaitkan dengan interaksi social dan lingkungan 

belajar yang konstruktif [21]. Peserta didik yang terlibat dalam lingkungan gamified telah menjadi 

lebih reseptif dan bersedia untuk terlibat dalam pembelajaran serupa di masa depan [14].  

Namun, gamifikasi sering dikritik karena tidak memengaruhi pembelajaran  peserta didik atau 

memiliki efek buruk pada hasil tes peserta didik [33]. Selain itu, seperti kebanyakan pembelajaran 

teknologi digital, gamifikasi telah memunculkan masalah yang terkait teknologi pembelajaran ini, 

seperti biaya pengembangan perangkat lunak yang tinggi, pendidikan guru, dan materi pendukung 

untuk guru. Selain itu, perencanaan yang buruk dari gamified, seperti instruksi yang rumit atau 

penggunaan elemen game dan mekanik, seperti peningkatan tingkat kesulitan atau grafis yang 

canggih, dapat disorientasi peserta didik, penurunan motivasi intrinsik peserta didik, kinerja dan 

menyebabkan perilaku menyimpang, seperti apatis [35, 36]. Upaya telah dilakukan dalam 

menemukan praktik pembelajaran yang inovatif untuk melibatkan peserta didik dalam pendidikan 

sains [37]. Dalam gamification, berdasarkan game-based dan aktif konsep pembelajaran, peserta 

didik memiliki tujuan belajar yang spesifik dan peningkatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik [3, 

32]. 

Hal ini juga dapat mendukung berbagai praktik pengajaran lainnya seperti berbasis 

pembelajaran inkuiri, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran pengalaman [40]. 

Penyelidikan ilmiah salah satu tujuan yang paling diakui dan integral untuk mencapai literasi sains 

dan menciptakan tenaga kerja yang melek sains sebagai tujuan utama pendidikan sains [2]. Sebagai 

ilmu adalah proses inkuiri, pembelajaran berbasis inkuiri telah diterapkan secara luas, membantu 

peserta didik belajar sains dengan mengambil peran ilmuwan, aktif merencanakan, melibatkan, dan 

melaksanakan kegiatan penyelidikan daripada menerima pengetahuan pasif dari guru [42]. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan hasil positif dalam pembelajaran sains pada peserta didik 

dan meningkatkan kognitif dan kemampuan berpikir tingkat tinggi [42]. 

Dengan perkembangan kemajuan teknologi dan alat-alat baru, seperti gamification [15], 

peneliti sudah mulai memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan inkuiri ilmiah dan 

menggunakannya, pada saat yang sama ada beberapa kesulitan yang terkait dengan pembelajaran 

berbasis inkuiri, seperti peningkatan kebutuhan waktu, kurangnya petunjuk yang diperlukan dari 

guru atau kekurangan tentang bagaimana menerapkan kegiatan inkuiri di kelas konvensional [4]. 

Selanjutnya, aplikasi gamifikasi dapat memberikan informasi tambahan pada peserta didik tentang 

kemajuan belajar dan persyaratan dengan cara tanpa intervensi [42]. Hal itu dapat mengumpulkan 

data, memberikan umpan balik, dan memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kemajuan 

peserta didik.   

Oleh karena itu, aplikasi gamifikasi telah menjadi fokus banyak bidang, termasuk pendidikan. 

Khususnya, pendidikan sains, di mana penurunan secara umum ketertarikan peserta didik dan hasil 

belajarnya [35] dan kurangnya minat terhadap pembelajaran sains [23] juga merupakan bidang 

yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti dari gamifikasi. 

Meskipun ada beberapa bukti bahwa gamifikasi dapat meningkatkan kesenangan peserta didik 

dan motivasi [29], gamifikasi telah membingungkan para peneliti dengan berbagai hasil yang 

beragam dalam bidang pendidikan tentang hasil prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya, tetap 

tidak jelas apakah kurangnya studi di pendidikan dasar dan menengah dikaitkan dengan tingkat 

pendidikan, karakteristik kelompok sasaran lainnya, seperti demografi [41].   

Banyak peneliti telah menyoroti kebutuhan untuk memahami hubungan dalam gamification 

antara teori, elemen game, dan hasil belajar [12]. Apakah gamifikasi alat yang berharga dalam 

pendidikan sains secara umum, dan bagaimana gamifikasi dipengaruhi oleh teori, elemen game, 

dan strategi pembelajaran yang diterapkan di dalamnya. 
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1.2  Beberapa istilah terkait gamifikasi 

Banyak diskusi tentang bagaimana berbagai istilah digunakan, baik di dalam maupun di antara 

disiplin ilmu. Dalam beberapa kasus, tampaknya ada sedikit kesepakatan tentang arti beberapa 

istilah dalam suatu komunitas. Konsensus tentang apa yang kita maksudkan ketika kita 

menggunakan berbagai istilah sangat penting jika kita ingin membuat kemajuan. Tabel ini 

membantu memperjelas  beberapa kebingungan itu 

 

Tabel 1. Perbedaan Tipe Pembelajaran dan pembelajaran menggunakan Game 

 
                         Sumber:    Becker, K. [11] 

 

Tabel 1 di atas memperlihatkan perbedaan beberapa istilah terkait dengan permainan dan yang 

terkait dengan pembelajaran meliputi aspek definisi istilah, tujuan, alasan digunakan, pertanyaan 

kunci, fokus, fleksibilitas dan lain-lainnya. Misal tentang game didefisikan sebagai istilah yang 

mencakup permainan serius dan permainan untuk belajar.Serious game didefisikan sebuah 

permainan yang dirancang untuk tujuan bertujuan untuk hiburan. Game for learning (G4L) 

didefinisikan sebagai permainan yang dirancang secara khusus dengan beberapa tujuan 

pembelajaran. Game-base learing (GBL) didefinisikan sebagai proses dan praktek mengajar 

menggunakan permainan (dari sudut pandang peserta didik). Game-based pedagogy (GBP) 

didefinisikan proses dan praktik mengajar menggunakan permainan (dari sudut pandang guru), 

sedangkan gamification (gamifikasi) didefinisikan sebagai penggunaan unsur permainan  dalam 

konteks non-game. 

  



Prosiding Seminar Nasional Kimia (SNK) 2021 
Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Surabaya, 23 Oktober 2021 

 
 

361 

 
ISBN 978-602-0951-35-5 

 

2. Metodelogi 
Penelitian dilakukan pada enam (6) SMA di Jawa Timur, bertujuan untuk mengetahui dampak 

penerapan gamifikasi pada pembelajaran sains  khususnya kimia. Sebelum pembelajaran dilakukan 

prestest dan akhir pembelajaran dilakukan posttest, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

permainan sebagai media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Setelah pembelajaran 

dilakukan angket dan selama pembelajaran dilakukan observasi aktivitas peserta didik. Data yang 

diperoleh berupa bukti hasil penggunaan permainan sebagai media pembelajaran, yaitu berupa skor  

berupa hasil*belajar, angket peserta didik, aktivitas peserta didik ketika mengikuti pembelajaran, 

motivasi setelah mengikuti pembelajaran, retensi hasil belajar, dan kesejahteraan peserta didik. 

 

3. Hasil dan pembahasan 

Hasil dari penggunaan permainan sebagai media pembelajaran kimia disajikan sebagai 

berikut. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembelajaran Partikel Penyusun Atom dengan 

menggunakan permainan Chem Man  diperoleh bahwa penerapan permainan Chem Man bersarana 

komputer sebagai media pembelajaran Partikel Penyusun*Atom dapat berdampak pada 

keberhasilan belajar, yaitu pencapaian pencapaian ketuntasan hasil belajar peserta didik dan minat 

belajar peserta didik  [43].  

Pada penelitian pembelajaran materi Konfigurasi Elektron dengan menggunakan permainan 

Element Go diperoleh, hasil respon peserta didik dan pengamat aktivitas peserta didik pada 

keseluruhan aspek > 71% sehingga dapat dikatakan aktivitas tinggi. Hasil belajar peserta didik 

tercermin dari ketuntasan klasikal posttest yang mendapatkan hasil 100% termasuk sangat baik) 

sehingga termasuk berhasil. Analisis kemampuan retensi hasil belajar menunjukkan sebesar 

93,07% dinyatakan sangat baik, hal ini berarti  pembelajaran materi konfigurasi elektron dengan 

menggunakan media*permainan memberikan dampak yang  tinggi terhadap kemampuan retensi 

hasil belajar.  

Tingkat retensi yang diperoleh peserta*didik terhadap materi konfigurasi elektron setelah 

proses pembelajaran dengan menggunakan permainan Element*Go bukan hanya bersumber dari 

pikiran guru yang dituangkan ke dalam pikiran peserta*didik melainkan berasal dari pengalaman 

belajar secara langsung pada aktivitas bermain yang telah dilakukan sehingga peserta*didik dapat 

membangun sendiri konsep pengetahuan [44]. Hal ini didukung dengan pendapat Silmiati [50]  

bahwa retensi yang dimiliki peserta*didik akan lebih bertahan lama apabila pembelajaran  

dirasakan bermakna bagi peserta didik. 

Pada penggunaan  permainan The Legend*of Thermo sebagai media pembelajaran materi 

Termokimia  menghasilkan pengaruh atas hasil belajar dibuktikan dengan hasil uji-t paired sample 

test diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000 menggunakan taraf signifikan 0,05 maka dapat 

dinyatakan ada perbedaan signifikan antara nilai hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan 

media. Hasil ini juga didukung oleh respon peserta didik dengan presentase sebesar 87.26% berada 

pada tingkati sangat baik. Hasil angket motivasi peserta*didik didapatkan presentase rata-rata 

sebesar 95.53% atau berada pada tingkat sangat baik, artinya peserta didik merasa termotivasi [45].  

Pada penerapan permainan The Legend*of Thermo pembelajaran Termokimia dipeoleh hasil 

bahwa kesejahteraan peserta*didik berkorelasi positif dengan hasil belajar peserta didik pada 

pembelajaran kimia era pembelajaran mandiri. Maka dapat dikatakann bahwa penerapan game 

sebagai media pembelajaran dapat mengembangkan kesejahteraan peserta didik. Peningkatan hasil 

belajar peserta*didik yang ditunjukkan melalui pretest dan posttest test hal ini menunjukkan bahwa 

terdapat ketidaksamaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest peserta didik. Peningkatan 

hasil pretest dari hasil posttest tersebut dikarenakan meningkatnya kesejahteraan peserta didik 

untuk dapat meningkatkan prestasi*akademik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil 

kesejahteraan peserta didik dalam penelitian ini terbatas pada aspek efikasi diri dan rasa ingin tahu. 
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Oleh karena itu, perlu studi lebih lanjut tentang pengukuran kesejahteraan peserta didik dalam 

semua aspek atau aspek lain dalam studi kimia [48]. 

Pada penelitian tentang pembelajaran Bentuk Molekul dengan menggunakan permainan 

Geometrichem mendapat respon peserta didik sebesar  84,03% atau dikategorikan sangat baik, 

sedangkan hasil observasi aktivitas peserta didik memperoleh hasil 78,79% atau dikategorikan 

baik. Skor hasil belajar melalui pretest dan posttest diperoleh hasil uji-t menunjukkan nilai thitung 

= 7,762 lebih tinggi dari ttabel = 2,110. Nilai*signifikansi = 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat dinyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan posttest. 

Dengan permainan Geometrichem dapat mencapai  ketuntasan klasikal yang ditentukan dari nilai 

posttest dengan nilai 77,78%. 

Permainan Geometrichem  juga  telah berhasil meningkatkan kemandirian belajar peserta 

didik pada topik bentuk molekul sesuai hal ini didasarkan pada angket kemandirian belajar 

peserta*didik  pada aspek motivasi, pemanfaatan sumber belajar, evaluasi diri, dan faktor 

lingkungan, namun tidak pada aspek strategi pembelajaran, perencanaan, dan pemantauan diri [46]. 

Hasil lainnya menunjukkan bahwa penggunaan permainan komputer sebagai media pembelajaran 

kimia dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik, dapat menciptakan 

pembelajaran yang berpusat pada peserta*didik, dapat dicapai ketuntasan belajar, dan dapat 

memotivasi peserta* didik untuk belajar kimia [46] 

Hasil penelitian penggunaan permainan Red* dan Ox pada pembelajaran reaksi reduksi dan 

oksidasi diperoleh persentase ketuntasan klasikal setelah menggunaan permainan sebesar 96%, 

yang memperlihatkan bahwa permainan ini dapat memberikan dampak pada skor hasil belajar 

peserta didik. Berdasarkan perubahan tingkat ketuntasan klasikal sebelum (48%) dan sesudahnya 

(96%) permainan ini digunakan maka permainan Red*dan Ox ini dapat digunakan sebagai pilihan 

media pembelajaran pada materi Penyetaraan Reaksi*Reduksi dan Oksidasi. Di dalam permainan 

ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran daring/jarak jauh pada kondisi atau saat-saat 

tertentu di mana peserta didik maupun guru tidak dapat melakukan tatap muka secara luring di 

kelas seperti saat diberlakukannya situasi harus belajar di rumah akibat adanya pandemi wabah 

Covid-19 [47]. 

Atas dasar hasil yang diperoleh, dibuktikan bahwa peserta*didik kelas X di Probolinggo Jawa 

Timur mengalami peningkatan hasil*belajar dan motivasi belajar pada pembelajaran kimia materi 

Konsep Reaksi*Reduksi dan Oksidasi dengan menggunakan permainan Chem-Rox. Dengan hasil 

tersebut dapat dikatakan bahwa permainan Chem-Rox* efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran didasarkan pada peningkatan hasil belajar dan peningkatan motivasi belajar peserta 

didik pada materi konsep reaksi*reduksi dan oksidasi. Pada proses pembelajaran kimia sebaiknya 

guru menggunakan permainan sebagai media pembelajaran agar dapat diperoleh hasil belajar dan 

motivasi belajar peserta didik yang lebih baik [49]. 

Berdasar  hasil penelitian tersebut dapat dinyatakan bahwa penerapan permainan digunakan 

untuk media pembelajaran kimia berdampak positip terhadap hasil*belajar, aktivitas peserta didik, 

motivasi belajar peserta*didik, kesejahteraan peserta didik, kemampuan retensi yang tinggi, dan 

minat belajar peserta didik. Gamifikasi pada penerapan pembelajaran kimia dapat terlaksana dan 

memperoleh hasil yang baik. 

 

4. Kesimpulan 

Diperoleh data yang menunjukkan keunggulan permainan digital digunakan dalam 

pembelajaran, tidak hanya untuk keterampilan transversal seperti komunikasi, kolaborasi, 

keterampilan motorik halus, dan lain-lainnya  tetapi juga untuk keterampilan khusus dalam domain 

pengetahuan tertentu. Melalui gamifikasi pendidikan, bertujuan untuk memasukkan aspek 

permainan ke dalam lingkungan sekolah dan untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik pada 

pembelajaran di sekolah.  
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Meskipun penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan (sampel kecil, durasi pendek) mirip 

dengan penelitian lain, memberikan implikasi bahwa gamification dapat memastikan keterlibatan 

peserta didik di kelas, dalam cara mengajak partisipasi aktif peserta didik.   

Sebelum penerapan gamifikasi di kelas, guru perlu menentukan kebutuhan, minat peserta 

didiknya, serta apa yang ingin dicapai melalui penerapan sistem gamifikasi. Tidak diragukan lagi, 

untuk menggeneralisasi penggunaan permainan dalam pengaturan pendidikan formal, pendidik 

membutuhkan dukungan tambahan. Penelitian lebih lanjut ke bidang ini diperlukan karena akan 

memberikan pemahaman yang berharga tentang potensi gamifikasi sebagai alat untuk 

meningkatkan keterlibatan peserta didik 
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