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anak-anak selalu mengisi waktunya dengan
bermain. Sebab secara psikologis dalam tahap
perkembangan manusia, masa kanak-kanak (umur
0 - 12 tahun) adalah tahapan dimana dunia
imaginasi berkembang dalam kognisinya. Atau
diistilahkan
para
psikolog
menyebutkan
permainan dan bermain adalah modal awal bagi
pembinanaan kecerdasan dan mental emosional
bagi anak.
Melalui kegiatan bermain, daya pikir anak
terangsang
untuk
mendayagunakan
aspek
emosional, sosial serta fisiknya. Lewat permainan,
anak-anak dapat mempelajari banyak hal.
Misalnya, dengan bermain ayunan, anak secara
tidak sengaja melatih keseimbangan fisik dan
psikisnya, bermain komedi putar dapat melatih
keberanian dan ekspresi emosionalnya dalam
segala situasi dan kondisi. Namun, satu hal yang
sering dilupakan oleh para orang tua maupun para
guru adalah tingkat kepedulian mereka dalam
penyediaan sarana dan alat-alat permaianan yang
bersifat mendidik (edukatif) terutama untuk
kepentingan optimalisasi perkembangan anak.
Perkembangan game akhir-akhir ini sangat luar
biasa, fenomena bermain game ditemukan hampir
disemua kalangan, baik daerah perkotaan ataupun
pedesaan. Dapat dipastikan jika orang tuanya
memiliki perangkat mobile/komputer anaknya
pasti pernah memainkan beberapa game dalam
perangkat tersebut. Bahkan tidak jarang seorang
anak dapat lama berjam-jam memainkan gamenya
ketimbang belajar pelajaran sekolah. Fenomena ini
terjadi karena seseorang yang bermain game
mendapatkan suatu tantangan yang harus
diselesaikan karena tantangan dalam game
sangatlah dikemas menarik. Hal inilah sebenarnya
yang dapat ditangkap sebagai peluang bagi orang
tua/guru agar dapat memanfaatkan media game
sebagai saran belajar yang menyenangkan, karena
seorang anak tidak akan merasa bosan tapi tanpa
terasa anak tersebut mendapatkan ilmu baru
dengan menyenangkan. Inilah yang disebut dengan
Educational Game atau game Edukasi.
Educational Game menyuguhkan permainan yang
mendidik bagi anak. Namun ternyata, tidak semua
para orang tua/guru memanfaatkan peluang ini.
Hal ini dikarenakan hanya sedikit para orang
tua/guru
mengetahui
Educational
Game,

Abstrak— Educational game adalah salah satu dari
Digital Base Learning, yang merupakan media
pembelajaran baru yang masih terus dieksplorasi
guna mendapatkan formula yang tepat untuk
pendidikan. Salah satu tantangan terbesar yang
sedang dihadapi dalam Educational game adalah
menemukan keseimbangan antara hiburan dan
pembelajaran. Anak-anak ingin bermain game yang
menyenangkan dan menantang. Namun jika
permainan tidak menahan minat anak, mereka
segera akan menganggap pertandingan tidak layak
diteruskan. Pada saat yang sama, Educational game
diperlukan
dalam
konteks
meningkatkan
pembelajaran dengan memperkuat konsep materi
yang diajarkan di seluruh kurikulum sekolah.
Menemukan keseimbangan antara hiburan dan
pendidikan adalah kunci untuk membangun
lingkungan belajar yang sukses berbasis digital.
Matematika adalah salah satu materi pokok yang
diajarkan dalam dunia pendidikan dalam berbagai
jenjang. Penelitian ini membahas jenis-jenis
Educational game untuk pelajaran matematika dan
bagaimana mengembangkan secara mandiri /
mendapatkan yang sudah ada. Harapan yang dapat
diambil dari penelitian ini adalah pemanfaatan
media pembelajaran berbasis digital untuk
pelajaran matematika yang mudah dan dapat
diterapkan baik oleh guru disekolah ataupun orang
tua sebagai pendamping dalam pembelajaran
dirumah.
Keywords— Educational game, Digital Base Learning,
Matematika

I. PENDAHULUAN
Perkembangan bidang teknologi sungguh dapat
dikatakan sangat pesat sehingga merambah hampir
diseluruh aspek kehidupan manusia. Peradaban
terus menerus mengalami perubahan – perubahan
yang cukup signifikan. Era informasi menuntut
sumber daya manusia untuk dapat secara terus
menerus memperoleh informasi sebagai senjata
yang akan digunakannya untuk tetap survive dalam
kehidupan. Hal inilah rupanya yang menyebabkan
teknologi produk yang memungkinkan manusia
untuk memperoleh informasi secara lebih baik dan
cepat semakin laku keras dan mempengaruhi
segenap aspek yang sangat dipengaruhinya, salah
satunya dunia pendidikan.
Permainan dan bermain adalah identik dengan
dunia anak - anak. Oleh karena itu, wajar jika
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bagaimana mendapatkannya
membuatnya.

dan

strategi berfikir, komunikasi, aplikasi numeric dan
pengambilan keputusan secara kelompok.
Namun, kegiatan implementasi pengaturan
game di sekolah tidak terlalu sukses, hal ini tidak
berarti game sepertinya tidak relevan untuk
pembelajaran.
Sebaliknya,
permasalahannya
adalah hanya pada seberapa bagus kita dapat
mengorganisasi pembelajaran di sekolah.

bagaimana

II. TINJAUAN PUSTAKA

Elektronik game (E-Game)
Proses pembelajaran ada sejak manusia
tercipta. Proses pembelajaran dapat dilakukan
sacara formal ataupun non formal. Manusia belajar
mulai dari saat dilahirkan atau bahkan masih dalam
kandungan sampai saat ajal menjemput.
Pembelajaran merupakan ciri yang dimiliki mahluk
hidup yang mempunyai sifat adaptif. Dalam proses
pembelajaran diperlukan media dan metode
pembelajaran untuk meningkatkan tingkat efektif
dan efisiensi proses pembelajaran tersebut.
Elektronik game (e-game) adalah permainan
yang dibuat berdasarkan pada peralatan elektronik.
Yang termasuk dalam kategori e-game antara lain;
video game, komputer game, hand phone game,
serta game yang terdapat pada peralatan-peralatan
elektronik lainya.
Elemen pembangun e-game adalah perpaduan
dari disiplin ilmu computer science, seni dan
desain (story) (Michael Z. 2006). Unsur-unsur
khusus yang merupakan ciri dari game pada
umumnya dan juga terdapat didalam e-game
adalah: the rule, strategic situation dan players
payoff (Teck dkk 2001). The rule adalah ketentuanketentuan yang harus di ikuti yang bersifat
mengikat sang pemain. Strategic situation adalah
kondisi yang harus ditempuh/dilalui oleh sang
pemain hasil dari conflict situation yang diciptakan
dalam game tersebut. Players payoff adalah
konsekwensi yang harus diterima sang pemain
yang merupakan hasil dari keberhasilan atau
kegagalan permainan.
Pada kenyataannya komputer game telah
menjadi bagian dari industri yang berarti semakin
banyak orang yang menjadi pemain game
computer dimasa yang akan datang, dengan lebih
menekankan pada kenyamanan aktivitas dan
hiburan, namun untuk saat ini tema computer game
masih berkisar dalam tingkatan uji coba dan
merupakan tantangan (Hans CA.2006).
Pada
beberapa
penelitian
sebelumnya
menjadikan kekhawatiran dengan bagaimana
pemain belajar secara nyata untuk memainkan
komputer game termasuk apakah permainan game
benar-benar merupakan jalur yang efektif dari
aktifitas pengorganisasian pembelajaran (Gee, JP.
2003).
Seiring dengan meningkatnya popularitas
komputer game dan pengembangan ICT lebih
umum menghasilkan penghargaan baru pada
potensi dari simulasi dan game dari ketertarikan
para peneliti dalam pembelajaran dan pengetahuan
(Hans CA.2006). Beberapa guru dan orang tua
menyatakan
computer
game
mendukung
pengembangan ketrampilan yang berharga seperti

Digital game-based learning(DGBL)
Digital Game Based Learning (DGBL) adalah
metode pembelajaran yang menggabungkan
konten
pendidikan
atau
prinsip-prinsip
pembelajaran ke dalam video game dengan
melibatkan peserta didik (Coffey, H. 2013)
DGBL dapat menyelesaikan permasalahanpermasalahan yang sederhana sampai dengan
tugas-tugas yang menuntut pemecahan masalah
yang rumit. Guru dalam memilih/merancang
DGBL untuk siswa maka perlu diperhitungkan
beberapa informasi berikut ini (Deubel, P. 2006).
• Usia siswa, jenis kelamin, latar belakang dan
pengalaman dalam bermain game.
• Jika ada siswa kebutuhan khusus, apakah juga
menjadi target dalam DGBL ini.
• Karakteristik jenis kelamin dan latar belakang
kan berpengaruh pada penggunaan bahasa,
situasi
• Jumlah pemain. Berapa banyak siswa yang
dapat dilibatkan dalam satunkali permainan.
• Aturan dari guru serta partisipasi guru dalam
permaianan.
Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah
DGBL harus tetap menjaga konsistensi learning
dan keterlibatan yang penuh oleh siswa di semua
level. Aturan dan tujuan permainan juga
merupakan komponen yang kuat dalam DGBL.
Keuntungan DGBL
•

•

•

Pelibatan siswa secara penuh selama
bereksperimen dengan memainkan gamenya
sehingga siswa mampu mengingat pelajaran
dalam jangka panjang (long term memory)
dan mampu memotifasi siswa dalam belajar
Pemanfaatan DGBL dalam kelas mampus
membuat siswa menjadi pemikir sebagai
perencana dan problem solving, karena
DGBL tidak hanya satu ketrampilan saja
yang diolah. Selain kemampuan bahasa juga
perkembangan mental
Keuntungan lain yang dapat dirasakan siswa
adalah ketrampilan komputernya menjadi
berkembang serta proses berfikir dapat
berkembang karena dapat meganalisa dan
menyelesaikan masalah (Griffiths, M. 2002)

Keterbatasan DGBL
DGBL menjadi terbatas penggunaannya jika
tidak ada/keterbatasan perangkat, pengetahuan
yang kurang bagi guru/orang tua dalam bidang ini
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dan keterbatasan ketrampilan dalam mengolah
kurikulum pembelajaran untuk dimasukkan dalam
DGBL (Griffiths, M. 2002).

DGBL untuk siswa kebutuhan khusus
Dengan kemampuan DGBL ini, maka DGBL
dapat dirancang untuk memberikan solusi bagi
kelompok siswa yang memiliki kebutuhan khusus,
seperti autis, rehabilitasi terhadap penyakit
diabetes (Griffiths, M. 2002).

Siswa diminta
untuk
mengarahkan
mouse
pada
jawaban soal
penambahan
matematika
yang diberikan

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan cara
mengumpulkan data/referensi tentang Digital
Game Base Learning. Sumber referensi berasal
dari internet dengan memanfaatkan sistem
pencarian di google menggunakan keyword
educational game.
Referensi data yang dicari adalah :
• Jenis-jenis game Matematika yang sudah
ada
• Tools/alat untuk membangun game yang
bisa dimanfaatkan oleh para orang
tua/guru

Siswa diminta
untuk
membantu
Dino
menyebrang
jembatan
dengan
membangun
panel-panel
jembatan
dalam bentuk
pecahan
Siswa diminta
untuk
menyebutkan
lokasi alien di
titik koordinat

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis DGBL
untuk pelajaran Matematika untuk usia Sekolah
Dasar. DGBL Matematika ini adalah game untuk
membantu
belajar
matematika
dengan
menyenangkan melalui sarana kartu flash, lembar
kerja, atau kegiatan. Pembelajaran melalui metode
ini agar memahami matematika menjadi tidak
membosankan dan tidak sulit.
Contoh-contoh DGBL untuk pelajaran
Matematika yang online seperti yang dijelaskan
dalam tabel 1.
TABEL 1. DGBL MATEMATIKA UNTUK USIA SEKOLAH DASAR

Game

Sedangkan contoh-contoh tools/alat untuk
membangun game dengan cepat juga sudah
tersedia, seperti yang dijelaskan dalam tabel 2.

Keterangan
Dalam game
ini,
siswa
dikenalkan
konsep
pantulan dan
bentuk
geometri

TABEL 2. TOOLS GENERATOR UNTUK MEMBUAT GAME

Uncw.edu/EdGames

Melalui game
ini, siswa bisa
berpacu dalam
balapan motor
jika
bisa
menyelesaikan
soal
penjumlahan
dalam pecahan
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Microsoft
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untuk
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Sploder

What2Learn
Create OR Play

Game
creator
berbasis
Flash

2. Childsplay
Childsplay adalah game edukasi multibahasa
dan berjalan dalam bahasa Inggris, Perancis,
Denmark, Jerman, Spanyol, Catalan, Italia,
Slovenia, Swedia dan Ibrani. Walau desain grafis
masih belum sempurna, tapi game ini disediakan
gratis.
Permainan yang terdapat didalamnya, seperti :
game memory, game sound memory, game pong,
game huruf jatuh, game mencocokan suara dengan
huruf yang sesuai, game pengenalan suara
binatang, game untuk berlatih menulis kata, game
menemukan huruf dalam labirin (Gambar 2).

Hangman
-style
games

Berikut ini juga dipaparkan jenis-jenis DGBL
yang sifatnya offline.
1. GCompris
GCompris adalah perangkat lunak pendidikan
yang berisi berbagai macam kegiatan untuk anak
usia 2 sampai 10 tahun. Beberapa kegiatan
berorientasi permainan tapi tetap mendidik. Di
bawah ini dapat dilihat daftar kategori yang berisi
berbagai macam kegiatan (Gambar 1).

Gambar 2. Visualisasi Childsplay

Cognitionplay, adalah varian dari Childsplay
tetapi dirancang khusus untuk digunakan di rumah
sakit untuk mengobati pasien dengan penyakit
mental.

Gambar 1. Visualisasi GCompris

•
•
•
•
•
•
•

Gambar 3. Visualisasi Cognitionplay

pengenalan komputer: papan ketik (keyboard),
tetikus (mouse), berbagai
macam
penampilan tetikus, ...
aljabar: tabel memori, urutan, tabel
pemasukan ganda, mencerminkan gambar
ilmu pengetahuan alam: pintu kanal, siklus air,
kapal selam, rangkaian listrik
geografi: menempatkan negara pada peta
permainan: catur, memori, sambung 4, oware,
sudoku ...
membaca: latihan membaca
lain-lain: mengenali jam, teka-teki gambar,
menggambar vektor, membuat animasi, ...

V. KESIMPULAN DAN SARAN.
Dari penelitian ini kesimpulan yang didapatkan
bahwa:
• DGBL untuk pelajaran Matematika pada
anak usia SD yang dikenalkan adalah
konsep bilangan, konsep koordinat, operasi
bilangan bulat dan pecahan.
• DGBL untuk pelajaran matematika tidak
hanya mengenalkan aspek teori pelajaran
saja, tapi siswa juga diajak untuk bermain.
Seperti : balapan, menyebrang jembatan,
dan lain-lain.
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•

•

videogames. Education and Health. 20 (3),
pp. 47-51

Saat ini sudah banyak tersedi tools/alat
untuk membuat game dengan cepat tanpa
diperlukan ketrampilan pemrograman.
Sehingga para orang tua/guru dapat
berperan aktif.
Mencermati hasil penelitian tersebut dapat
dikatakan bahwa membawa konsep game
dalam pembelajaran baik di sekolah
ataupun dirumah bisa iimplementasikan
dengan mudah.

Gee, JP. 2003, What video games have to teach us about
learning and literacy, New York: Palgrave
Macmillan.
GCompris, http://gcompris.net/,
Game Generators, www.pearltrees.com
Hans CA.2006 , Learning to Play or Playing to Learn A Critical Account of the Models of
Communication
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Saran untuk penelitian lanjutan adalah
bagaimana merancang konsep DGBL yang
mengaju pada kurikulum 2013 (tematik) dan
konsep game dan diperuntukan dalam perangkat
mobile.
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