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ABSTRACT  

Education of junior high school in Indonesia is currently implementing 2013 curriculum-based system in 
which the content is delivered thematically, not by each subject. Expectation of using this method is to make 
students understand the content easily in much more fun way, without any pressure or fear while learning 
because each subject is delivered implisitly.  Unfortunately, this method is not implemeted by most schools 
especially for private school because of some consideration. One of the considerations is the depth of content 
understanding is relatively low, only the surface. The other consideration is the evaluation method of national 
examination is based on each subject, not by thematic. This study aims to solve these problems by implementing 
gamification in learning process while student learns at home. This study is focused on 21 teachers and 34 
parents in Surabaya. The outcome of this study is identification of game application role that expected by 
teachers and parents as alternative selt-learning method for student while learning at home. The result shows 
that there is positive response from teachers and parents towards using gamification as alternative self-learning 
tool while learning at home. This method is expected to help parents in lenaring and guiding the children in 
understanding the material and help teachers to deliver the material while students learn at home 

Keywords: junior high school education, 2013 curriculum, KTSP, gamification, game mobile role identification 

ABSTRAK 

Pendidikan untuk anak sekolah dasar di Indonesia saat ini menerapkan sistem kurikulum 2013 sesuai 
peraturan dari pemerintah dimana penyampaian materi disajikan secara tematik, bukan lagi per mata pelajaran. 
Metode ini diharapkan dapat membuat anak memahami materi dengan lebih menyenangkan tanpa ada tekanan 
atau ketakutan dalam belajar karena materi per mata pelajaran tidak terlihat secara eksplisit. Namun tidak semua 
sekolah menerapkan metode, khususnya sekolah swasta karena beberapa pertimbangan tertentu. Salah satu yang 
menjadi pertimbangan adalah kualitas pemahaman materi kurang mendalam karena yang dipelajari siswa lebih 
bersifat hanya bagian kulit saja. Pertimbangan lain adalah penilaian ujian nasional adalah berdasarkan mata 
pelajaran, bukan tematik. Kondisi ini yang menyebabkan pihak sekolah cukup kewalahan dalam menyampaikan 
materi ke siswa agar mencapai capaian keluaran yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggabungkan unsur game ke dalam proses belajar mengajar 
dengan memanfaatkan kesukaan anak dalam bermain game di rumah. Penelitian yang dilakukan pada 21 guru 
dan 34 orang tua yang memiliki anak usia sekolah dasar di kota Surabaya ini menghasilkan identifikasi peran 
aplikasi game yang diharapkan guru dan orang tua sebagai alat bantu dalam pembelajaran mandiri anak sekolah 
dasar di ruma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat respon positif dari pihak guru dan pihak orang 
tua terhadap pemanfaatan game dalam pembelajaran mandiri anak  khususnya untuk mata pelajaran matematika. 
Pemanfaatan game ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam memahami materi dan membimbing anak 
selama belajar  mandiri di rumah serta membantu guru dalam memperdalam materi pelajaran di sekolah. 

Kata kunci: pendidikan sekolah dasar, kurikulum 2013, KTSP, gamifikasi, identifikasi peran aplikasi game 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan untuk anak sekolah dasar di 
Indonesia saat ini menerapkan sistem 

kurikulum 2013 dimana penyampaian 
materi disajikan secara tematik, bukan lagi 
per mata pelajaran. Setiap tema yang 
disampaikan, mengaundung unsur banyak 
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mata pelajaran yang dipelajari di 
dalamnya. Metode ini diharapkan dapat 
membuat anak memahami materi dengan 
lebih menyenangkan dan tanpa ada 
tekanan atau ketakutan dalam belajar 
karena materi per mata pelajaran tidak 
terlihat secara eksplisit. Tidak semua 
sekolah menerapkan metode ini dalam 
proses belajar mengajar (khusus sekolah 
swasta) dengan beberapa pertimbangan 
tertentu. Salah satu yang menjadi 
pertimbangan adalah kualitas pemahaman 
materi kurang mendalam karena yang 
dipelajari siswa lebih bersifat banyak mata 
pelajaran tetapi hanya bagian kulit saja. 
Pertimbangan lain adalah penilaian ujian 
nasional berdasarkan mata pelajaran, 
bukan tematik. Kondisi inilah yang 
menyebabkan pihak sekolah cukup 
kewalahan dalam menyampaikan materi ke 
siswa agar mencapai capaian keluaran 
yang diharapkan. Berbagai cara telah 
dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait, 
baik pihak sekolah maupun pihak orang 
tua. Dari pihak sekolah, mereka 
memberikan waktu tambahan di luar jam 
sekolah untuk memberikan pendalaman 
materi ke siswa . Dari pihak orang tua, 
mereka menambah jam belajar anak 
mereka ke guru pribadi atau lembaga 
belajar di luar jam sekolah.  
Penelitian ini bertujuan untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan tersebut 
dengan menggabungkan unsur game ke 
dalam proses belajar mengajar dengan 
memanfaatkan kesukaan anak dalam 
bermain game di rumah. Penelitian ini 
menghasilkan identifikasi peran aplikasi 
game yang diharapkan guru dan orang tua 
sebagai alat bantu dalam pembelajaran 
mandiri anak sekolah dasar di rumah 
dengan menggunakan studi kasus di kota 
Surabaya. 

 
 
Pendidikan Dasar di Indonesia 
Menurut Undang Undang RI nomor 20 
tahun 2003 pasal 1, pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulai, 
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat, bangsa, dan negara (UU-RI 
No 20, 2003). Sehingga dalam pendidikan 
diperlukan sistem yang terpadu antara 
peserta didik, pendidik, materi atau 
kurikulum, metode pembelajaran, suasana 
pembelajaran, dan komponen pendidikan 
lainnya. 
Terdapat beberapa jalur pendidikan di 
Indonesia, yaitu pendidikan formal, non 
formal, dan informal (UU RI-No 20 ps 13, 
2003). Pendidikan formal adalah jalur 
pendidikan yang terstruktur dan 
berjenjang, terdiri atas pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi (UU-RI No 20 ps 14, 2003). 
Pendidikan dasar diberikan sebagai 
landasan peserta didik menuju jenjang 
pendidikan menegah. Di Indonesia, 
pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar 
(SD)/madrasah ibtidaiyah(MI)/atau bentuk 
lain yang sederajat dan sekolah menengah 
pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah 
(MTs)/atau bentuk lain yang sederajat 
(UU-RI No 20 ps 17, 2003). Berdasarkan 
pasal 34 pada Undang Undang yang sama, 
pemerintah menetapkan jenjang 
pendidikan dasar sebagai pendidikan wajib 
dalam program Wajib Belajar. 
Kurikulum merupakan seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai isi dan 



bahan pelajaran, serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu (UU-RI No 20 
ps. 1 ay. 19, 2003). Kerangka dasar dan 
struktur kurikulum untuk pendidikan dasar 
ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014, saat 
ini terdapat dua kurikulum yang berlaku 
bagi pendidikan dasar, yaitu Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan, yang disebut 
Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 
(“permendikbud tentang pemberlakuan 
kurikulum, 2014). 
 
Pembelajaran Berbasis Permainan 
Definisi pembelajaran berbasis permainan 
adalah belajar melalui permainan (“the 
difference between”, 2014). Aktivitas 
utama yang dilakukan oleh subyek adalah 
bermain. Dari aktivitas bermain itu subjek 
dapat mempelajari suatu ilmu. Dalam hal 
ini, guru berperan penting dalam 
menentukan dan mengelola ilmu apa dan 
dimana meletakkan ilmu tersebut. 
Pembelajaran berbasis permainan tidaklah 
sama dengan gamifikasi (gamification). 
Gamifikasi hanya mengambil mekanisme 
permainan dan mengaplikasikannya pada 
hal yang bukan permainan (non-game) 
dengan tujuan untuk mendorong perilaku 
tertentu. 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana peran aplikasi game yang 
diharapkan guru sekolah dasar dan orang 
tua yang memiliki anak usia sekolah dasar 
dalam pembelajaran mandiri anak usia 
sekolah dasar, baik dari sisi fungsi, 
kerangka konsep kemampuan, jenis atau 

tipe dan desain.  Untuk mencapai tujuan 
tersebut, dilakukan eksplorasi informasi 
secara mendalam tentang cara 
penyampaian materi dan permasalahan 
yang dihadapi guru selama proses belajar 
mengajar di sekolah untuk mencapai 
capaian pelajaran yang telah ditentukan 
serta kondisi anak dan permasalahan yang 
dihadapi orang tua selama proses 
pembelajaran mandiri di rumah untuk 
mendalami materi yang telah disampaikan 
sebelumnya di sekolah. 
 
Pembuatan Instrumen Penelitian 
Penelitian pada guru sekolah dasar 
dilakukan untuk menjawab aspek-aspek 
pertanyaan yang terdapat pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Aspek Pertanyaan Wawancara 

No Aspek Pertanyaan 
1. Materi apa saja yang diajarkan per 

kelompok tingkatan kelas 
2. Apa capaian pembelajaran yang 

diharapkan oleh guru per kelompok 
tingkatan kelas 

3.  Model pembelajaran apa saja yang 
diterapkan untuk menyampaikan 
materi? 

a. Metode pembelajaran apa saja 
yang digunakan 

b. Pendekatan apa saja yang 
dilakukan 

c. Alat bantu apa saja yang 
dipakai 

4. Permasalahan apa saja yang terjadi 
dalam menyampaikan materi 

a. Materi apa saja yang sulit 
dipahami oleh sebagian besar 
siswa per kelompok tingkatan 
kelas 

b. Hipotesa-hipotesa faktor 
penyebab kesulitan tersebut 

5. Pendapat responden terhadap 
pemanfaatan game terhadap 
pendidikan anak 



6. Apabila dilakukan gamifikasi pada 
mata pelajaran yang sedang diampu, 

a. Materi mana saja yang bisa 
dilakukan gamifikasi 

b. Model gamifikasi seperti apa 
yang dapat diterapkan 

 
Penelitian pada orang tua yang memiliki 
anak usia sekolah dasar dilakukan untuk 
menjawab aspek-aspek pertanyaan yang 
terdapat pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Aspek Pertanyaan Kuisioner 

No Aspek Pertanyaan 
1. Mata pelajaran apa yang paling 

diminati anak responden ? 
2. Mata pelajaran apa yang paling tidak 

diminati anak responden ? 
3. Berapa jauh responden mengetahui 

jadwal belajar anak di sekolah 
4. Berapa lama anak responden belajar di 

rumah (kecuali akhir pecan) ? 
5. Berapa frekuensi responden 

membimbing anak belajar di rumah ? 
6. Apakah responden mengalami 

kesulitan menguasai materi pelajaran 
anak ? 

7. Apakah ketika ada PR responden 
mengajari dan menuntun anak 
mengerjakan tugas dari awal hingga 
selesai ? 

8. Apakah ketika ada PR responden 
mengajari, meminta anak 
mengerjakan tugas sendiri, lalu 
memeriksa hasil kerja tersebut ? 

9. Apakah ketika ada PR responden 
mengawasi anak mengerjakan tugas 
sendiri lalu memeriksa hasil kerja 
tersebut tanpa mengajari terlebih 
dahulu ? 

10. Apakah ketika ada PR responden 
membiarkan anak mengerjakan tugas 
sendiri tanpa memeriksa hasil dan 
mengajari terlebih dahulu ? 

11. Alat bantu/media belajar apa yang 
digunakan untuk membimbing anak 

belajar di rumah ? 
12. Tema game apa yang paling sering 

dimainkan anak responden ? 
13. Berapa jam dalam sehari anak 

responden bermain aplikasi game ? 
14. Bagaimana reaksi responden ketika 

mendapati anak bermain game ? 
15. Apakah responden menginginkan 

anak saya bermain game yang 
membantu ia memahami pelajaran di 
sekolahnya ? 

16. Apakah responden menginginkan 
game yang juga membantu responden 
memahami pelajaran sekolah anak ? 

17. Apakah responden menginginkan 
game yang membantu memantau 
peningkatan pengetahuan anak ? 

18. Apakah harapan responden dari 
sebuah game edukasi ? 

 
Sifat jawaban bersifat tertutup untuk 
pertanyaan no 1-17 dan terbuka untuk 
pertanyaan no 18.  Skala pengukuran untuk 
no 7-10 dan 15-17 adalah likert dan 
sisanya adalah nominal. 
 
Penentuan Populasi dan Sampel 
Responden dari penelitian ini adalah guru 
sekolah dasar dan orang tua yang memiliki 
anak usia sekolah dasar di Surabaya. 
Berdasarkan informasi data pokok kota 
Surabaya bidang sosial atau budaya 
(IDPKS, 2012), jumlah sekolah dasar (SD) 
atau madrasah ibtidaiyah (MI) adalah 
1.034 sekolah dengan jumlah siswa sebesar 
308.153 siswa dan 10.613 guru. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan adalah 
teknik simple random sampling dimana 
tiap orang tua dan guru mempunyai 
kesempatan yang sama untuk terpilih 
menjadi sampel. 
Responden guru merupakan guru mata 
pelajaran IPA, IPS, Bahasa dan 
Matematika untuk tingkatan bawah (kelas I 



– III) dan tingkatan atas (kelas IV – VI) 
Responden guru didapatkan dari empat 
sekolah di Surabaya yaitu SD Citra Berkat, 
SD Alfa Omega, SDN Made 1 dan SDN 
Lidah Kulon III. Responden orang tua 
merupakan orang tua yang memiliki anak 
usia sekolah dasar di Surabaya, tidak 
terbatas pada empat sekolah sebelumnya 
yang dijadikan  
 mewakili lebih dari seorang anak sekolah 
dasar. 
 
Pengambilan Data 
Proses pengambilan data untuk responden 
guru sekolah dasar dilakukan melalui 
proses wawancara yang dilakukan oleh dua 
orang pewawancara. Proses wawancara 
dilakukan secara berkelompok (atau 
disebut grup diskusi) sesuai dengan 
kelompok tingkatan kelas yaitu guru 
tingkat bawah (guru yang mengajar kelas 
I-III) dan guru tingkat atas (guru yang 
mengajar kelas IV-VI). Wawancara 
dilakukan secara berkelompok dan sesuai 
tingkatan kelas agar pewawancara 
mendapatkan kualitas informasi yang lebih 
mendalam dan fokus pada permasalahan 
yang dihadapi untuk masing-masing 
kelompok tingkatan kelas. Wawancara 
dilakukan sebanyak empat kali 
pengambilan sesuai dengan jadwal 
wawancara tiap sekolah dasar. 
Proses pengambilan data untuk responden 
orang tua yang memiliki anak usia sekolah 
dasar dilakukan dengan menyebarkan 
angket kuesioner digital (menggunakan 
Google Form). Penyebaran kuesioner 
dilakukan secara konvensional (tatap muka 
langsung) ataupun secara online (melalui 
media sosial seperti Facebook, Line, Line 
Group, WhatsApp dan sebagainya) 
 
Pengolahan Data 

Survei yang dilakukan pada orang tua yang 
memiliki anak usia sekolah dasar 
mempunyai 34 responden dengan 82.40% 
berjenis kelamin perempuan dan 17.60% 
berjenis kelamin pria. Dilihat dari sisi 
umur, 79.40% berumur 35-39 tahun, 
11.80% berumur 40 tahun ke atas, 8.8% 
berumur  30-34 tahun. Dari sisi pendidikan 
terakhir, sebanyak 64.70% responden 
menyelesaikan pendidikan hingga 
perguruan tinggi (S1/D4/D3), 29.40% 
menyelesaikan pendidikan hingga 
Magister atau Doktor (S2/S3) dan 5.90% 
adalah SMA. Sebanyak 58.80% responden 
mengisi kuesioner ini dengan berfokus 
pada anak pria mereka, sedangkan 41.20% 
lainnya berfokus pada anak perempuan 
mereka. Sebanyak 50.00% anak responden 
berumur 6-8 tahun, 38.20% berumur 9-11 
tahun dan 11.80% berumur 12-13 tahun. 
Pengolahan data untuk pertanyaan yang 
bersifat nominal menggunakan analisis 
frekuensi dan untuk pertanyaan yang 
bersifat ordinal menggunakan analisis 
likert. Tabel 4 menyatakan kekuatan 
persetujuan atau tidak persetujuan pada 
pertanyaan yang bersifat likert.  
 
Tabel 4. Kekuatan Persetujuan dan Tidak 
Persetujuan Pada Pertanyaan Yang Bersifat 
Likert 

Jawaban Keterangan 
0% – 19.99% Tidak pernah / sangat 

tidak setuju 
20% - 39.99% Jarang / kurang setuju 
40% - 59.99% Kadang-kadang / netral 
60% - 79.99% Sering / setuju 
80% - 100% Selalu / sangat setuju 
 
Wawancara yang dilakukan pada guru 
sekolah dasar mempunyai 21 responden 
dengan 76% berjenis kelamin wanita dan 
24% berjenis kelamin pria. Dari sisi 



tingkatan kelas, sebanyak 60% mengajar di 
tingkatan kelas bawah (kelas I-III), 40% 
mengajar di tingkatan kelas atas (kelas IV-
VI). Pengolahan data dimulai dari 
kategorisasi dan reduksi data, penyajian 
data, interpretasi data dan penariksan 
kesimpulan-kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Survei Pada Orang Tua Yang 
Memiliki Anak Usia Sekolah Dasar 
Analisis ini dikelompokkan dalam tiga 
bagian pembahasan yaitu 1) analisis 
pengetahuan orang tua tentang kegiatan 
belajar anak di sekolah 2) analisis kegiatan 
belajar mandiri anak di rumah dan peran 
bimbingan orang tua 3) analisis kegiatan 
anak dalam bermain aplikasi game di 
rumah dan harapan orang tua terhadap 
aplikasi game yang dimainkan anaknya 
 
Tabel 5. Mata Pelajaran Yang Paling Diminati 
Anak 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. IPA 26.50 
2. Matematika 23.50 
3. Bahasa (Indonesia, Inggris, 

Mandarin dsb) 
20.60 

4. Olah Raga 17.60 
5.  Seni 8.80 
6. IPS 2.90 
7. Tidak tahu 0.10 
 
Tabel 6. Mata Pelajaran Yang Paling Tidak 
Diminati Anak 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. Bahasa (Indonesia, Inggris, 
Mandarin dsb) 

29.40 

2. IPS 23.50 
3. Matematika 23.50 
4. Seni 9.00 

5. Tidak tahu 8.80 
6. Olah Raga  2.90 
7. IPA 2.90 
 
Analisis pengetahuan orang tua tentang 
kegiatan belajar anak di sekolah diambil 
dari pertanyaan no 1-3 dan diolah dengan 
analisis frekuensi statistik. Tabel 5 
menampilkan penyebaran frekuensi mata 
pelajaran yang paling diminati anak 
sekolah dasar dimana IPA adalah mata 
pelajaran yang paling diminati sebanyak 
26.50%, diikuti Matematika sebanyak 
20.60%. Sementara itu, Bahasa (Indonesia, 
Inggris, Mandarin dan sebagainya) adalah 
mata pelajaran yang paling tidak diminati 
anak sekolah dasar sebanyak  29.40% 
seperti yang ditampilkan pada tabel 6. 
Pada tabel 6, dapat dilihat bahwa sepertiga 
responden mengetahui daftar mata 
pelajaran per hari tanpa mengetahui detil 
jam setiap pelajaran yaitu sebanyak 
35.30%. Hampir sepertiga yang lain 
mengetahui jam dan materi setiap 
pelajaran per hari yaitu sebanyak 23.50% 
namun masih ada orang tua yang tidak 
tahu detil jadwal belajar anak di sekolah 
yaitu sebanyak 14.70% dimana berada di 
posisi terendah kedua. 
 
Tabel 7. Pengetahuan Detil Jadwal Belajar 
Anak di Sekolah 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. Daftar mata pelajaran per 
hari tanpa mengetahui detil 
jam setiap pelajaran 

35.30 

2. Jam dan materi setiap 
pelajaran per hari 

23.50 

3. Jam setiap pelajaran per 
hari tanpa mengetahui 
materinya 

14.70 

4. Tidak tahu 14.70 
5. Mata pelajaran utama (yang 11.80 



saya anggap penting) per 
hari 

 
Analisis kegiatan kegiatan belajar mandiri 
anak di rumah dan peran bimbingan orang 
tua diambil dari pertanyaan nomor 4-11 
yaitu mengenai 1) lama waktu anak belajar 
mandiri di rumah 2) frekuensi orang tua 
dalam membimbing anak belajar mandiri 
di rumah 3) penguasaan orang tua terhadap 
materi pelajaran anak 4) cara orang tua 
dalam membimbing anak belajar mandiri 
di rumah 5) dan alat bantu belajar di 
rumah. Aspek no 1-2 dan 5 diolah dengan 
analisis frekuensi statistik, dan aspek no 3-
4 diolah dengan analisis likert. 
 
Tabel 8. Lama Waktu Belajar Anak di Rumah 
Setiap Hari (Kecuali Akhir Pekan) 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. 1 jam 44.10 
2. Kurang dari 1 jam 32.40 
3. 2 jam 20.60 
4. 3 jam 2.90 
 
Tabel 9. Frekuensi Membimbing Anak Belajar 
di Rumah 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. Jika anak saya ada ujian 
atau jika saya sempat 

41.20 

2. 1-2 kali per minggu 23.50 
3. 5 kali atau lebih per 

minggu 
17.60 

4. 3-4 kali per minggu 8.80 
5. Tidak pernah 8.80 
 
Tabel 8 menunjukkan bahwa hampir 
setengah anak responden melakukan 
belajar mandiri di rumah (kecuali akhir 
pekan) selama 1 jam yaitu sebesar 44.10%. 
Sepertiga dari anak responden 
menyediakan waktu kurang dari 1 jam 

untuk belajar mandiri di rumah yaitu 
sebesar 32.40%, diikuti 2 jam sebanyak 
20.60%. Hanya 2.90% dari anak responden 
yang menyediakan waktu lebih dari 3 jam. 
Dilihat dari sisi frekuensi membimbing 
anak belajar di rumah, hampir sebagian 
responden membimbing anak mereka 
belajar mandiri di rumah apabila anak 
mereka ada ujian atau apabila mereka 
sedang sempat yaitu sebanyak 41.20%. 
Pada tabel 9, sebanyak 23.50%  responden 
membimbing anak mereka sebanyak 1-2 
kali seminggu, diikuti 17.60% responden 
membimbing anak mereka  5 kali atau 
lebih dalam seminggu. Sisanya, 
menyediakan waktu sebanyak 3-4 kali 
seminggu untuk membimbing anak mereka 
atau bahkan tidak pernah sama sekali, 
masing-masing 8.80%. 
 
Tabel 10. Alat Bantu Belajar di Rumah 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. Alat tulis dan buku 91.20 
2. Meja belajar 52.90 
3. Komputer/gadget 50.00 
4. Papan tulis 17.60 
5. Media belajar lainnya 5.90 
 
Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden membimbing anak mereka 
belajar mandiri di rumah menggunakan 
alat bantu konvensional yaitu alat tulis dan 
buku sebesar 91.20% dan meja belajar 
sebesar 52.90%, hanya 17.60% saja yang 
menggunakan papan tulis. Namun, 
setengah responden telah menggunakan 
komputer atau gadget sebagai alat bantu 
anak mereka dalam belajar mandiri di 
rumah yaitu sebesar 50.00%. Sisanya 
menggunakan menggunakan media belajar 
lainnya yaitu 5.90%. 
Tabel 11 menunjukkan persetujuaan dan 
tidak persetujuan responden terhadap 



pernyataan tentang penguasaan orang tua 
terhadap materi pelajaran anak dan cara 
orang tua dalam membimbing anak belajar 
mandiri di rumah. Responden menyatakan  
bahwa responden kadang-kadang 
mengalami kesulitan dalam memahami 
atau menguasai materi pelajaran anak 
responden dengan kekuatan sebesar 
44.71%.  Dari cara membimbing anak 
belajar mandiri di rumah, responden 
menyatakan sering mengajari, meminta 
anak mengerjakan tugas sendiri dan 
diakhiri dengan memeriksa hasil kerja 
tersebut apabila ada PR dengan kekuatan 
sebesar 73.53%. 
 
Tabel 11. Analisa Likert Pada Penguasaan 
Orang Tua Terhadap Materi Pelajaran Dan 
Cara Dalam Membimbing Anak Belajar 
Mandiri di Rumah 

No Jawaban 
Kekuatan 
Frekuensi 

1. Saya mengalami kesulitan 
memahami/menguasai 
materi pelajaran anak saya 

Kadang-
kadang 
(44.71%) 

2. Ketika ada PR, saya 
mengajari dan menuntun 
anak mengerjakan tugas 
dari awal hingga selesai 

Kadang-
kadang 
(55.88%) 

3. Ketika ada PR, saya 
mengajari lalu meminta 
anak mengerjakan tugas 
sendiri dan diakhir 
memeriksa hasil kerja 
tersebut 

Sering 
(73.53%) 

4. Ketika ada PR, saya 
mengawasi  anak 
mengerjakan tugas sendiri, 
lalu memeriksa hasil kerja 
tersebut (tanpa mengajari 
terlebih dahulu) 

Kadang-
kadang 
(52.94%) 

5. Ketika ada PR, saya 
membiarkan anak 
mengerjakan tugas sendiri 
(tanpa memeriksa hasil 
kemudian atau engajari 

Kadang-
kadang 
(47.65%) 

terlebih dahulu) 
 
Analisis kegiatan anak dalam bermain 
aplikasi game di rumah dan harapan orang 
tua terhadap aplikasi game yang dimainkan 
anaknya  diambil dari pertanyaan no 12-18 
dan diolah dengan analisis frekuensi 
statistik. Tabel 12 menunjukkan bahwa 
seperempat lebih anak responden paling 
suka bermain game dengan tema 
membangun sesuatu sebesar 29.40%, 
diikuti dengan perang atau perkelahian 
sebesar 17.60% dan menggambar sebesar 
11.80%. Mayoritas, anak responden 
menghabiskan waktu untuk bermain game  
selama kurang dari 1 jam (sebanyak 
29.40%), 2 jam (sebanyak 23.50%), 1 jam 
(sebanyak 20.60%) dan 3 jam (sebanyak 
17.60%). Hanya kurang dari sepersepuluh 
anak responden yang bermain lebih dari 3 
jam (sebanyak 8.90%). 
 
Tabel 12. Tema Game Yang Paling Sering 
Dimainkan Anak Responden 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. Membangun sesuatu 29.40 
2. Perang/perkelahian 17.60 
3. Menggambar 11.80 
4. Game profesi (simulator 

dokter, koki dan 
sebagainya) 

8.80 

5. Balapan (mobil, sepeda dan 
sebagainya) 

8.80 

6. Olah raga (basket, tenis, 
sepak bola dan sebaginya) 

5.90 

7. Memelihara sesuatu 5.90 
8. Puzzle/kuis 5.90 
9. Lainnya 5.90 
 
Tabel 13. Durasi Anak Responden Bermain 
Aplikasi Game 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 



1. Kurang dari 1jam 29.40 
2. 2 jam 23.50 
3. 1 jam 20.60 
4. 3 jam 17.60 
5. Lebih dari 3 jam 8.90 
 
Hampir setengah responden menyatakan 
bahwa mereka menganggap wajar apabila 
melihat anaknya bermain game yaitu 
sebesar 47.10%. Namun setengah lebih 
responden memberikan respon sebaliknya 
yaitu merasa terganggu atau tidak senang 
(sebanyak 35.30%) dan memarahi atau 
melarang (sebanyak 17.60%) seperti yang 
terlihat pada tabel 14. Tabel 15 
menggambarkan dengan jelas bahwa 
mayoritas orang tua mempunyai harapan 
yang positif terhadap pemanfaatan aplikasi 
game untuk belajar yaitu sebanyak 91.76% 
responden menyatakan sangat setuju 
bahwa mereka menginginkan anak mereka 
bermain game yang membantu anaknya 
dalam memahami materi pelajaran 
sekolah, 89.41% menyatakan sangat setuju 
bahwa pemanfaatan game dapat membantu 
mereka dalam memahami materi pelajaran 
anaknya dan sebanyak 92.94% 
menyatakan sangat setuju bahwa game 
dapat membantu mereka untuk memantau 
penginkatan pengetahuan anak mereka. 
 
Tabel 14. Responden Orang Tua Ketika 
Melihat Anaknya Bermain Game 

No Jawaban 
Frekuensi 
(%) 

1. Menganggap wajar 47.10 
2. Terganggu/tidak senang 35.30 
3. Memarahi/melarang 17.60 
 
Tabel 15. Analisa Likert Pada Harapan Orang 
Tua Terhadap Pemanfaatan Aplikasi Game 
Untuk Belajar  

No Jawaban 
Kekuatan 
Frekuensi 

1. Saya menginginkan anak 
saya bermain game yang 
membantu ia memahami 
pelajaran di sekolahnya 

Sangat 
Setuju 
(91.76) 

2. Saya menginginkan game 
yang juga membantu saya 
memahami pelajaran 
sekolah anak saya 

Sangat 
setuju 
(89.41) 

3. Saya menginginkan game 
yang membantu saya 
memantau peningkatan 
pengetahuan anak saya 

Sangat 
setuju 
(92.94) 

 
Adapun harapan-harapan orang tua dari 
sebuah aplikasi game edukasi adalah 
sebuah game yang menarik dan sederhana 
dalam pengoperasiannya namun dapat 
menstimulasi dan melatih kemampuan 
berpikir kreatif anak  serta kepekaan sosial 
mereka dan membantu anak dalam 
memahami materi yang diajarkan di 
sekolah. Untuk itu, diharapkan terjadi  
keselarasan dengan materi yang diajarkan 
di sekolah dengan materi yang 
disampaikan melalui game agar capaian 
keluaran yang diharapan sekolah pun dapat 
terpenuhi dan menghasilkan peningkatan 
nilai akademik anak. 
 
Analisis Wawancara Pada Guru 
Sekolah Dasar 
Analisis ini dikelompokkan dalam tiga 
bagian pembahasan yaitu 1) analisis 
materi, capaian dan model yang digunakan 
untuk menyampaikan materi 2) analisis 
permasalahan dalam  menyampaikan 
materi pelajaran di sekolah serta hipotesa 
faktor-faktor penyebabnya 3) analisis 
harapan guru terhadap pemanfaatan game 
dalam penyampaian materi 
 
Terdapat empat mata pelajaran yang 
menjadi fokus penelitian yaitu matematika, 
IPA, IPS dan bahasa. Tabel 16 



menunjukkan materi-materi yang sering 
diajarkan di mata pelajaran tersebut. Setiap 
mata pelajaran memiliki capaian yang 
harus dicapai siswa pada akhir proses 
pembelajaran. Pencapaian ini diukur 
melalui tes atau ujian serta penilaian 
mingguan baik secara psikomotorik 
maupun sikap.  
 
Tabel 16. Materi Yang Sering Diajarkan di 
Mata Pelajaran  

Mata 
Pelajaran 

Materi 

Matematika Bangun, angka, bilangan positif 
negatif, artimatika, KPK dan 
FPB 

IPA Hewan dan tumbuhan, 
ekosistem, rantai makanan, 
sumber daya alam, macam-
macam zat dan perubahan 
wujud, anatomi tubuh manusia  

IPS Sumber daya alam, kegiatan 
alam, peta, budaya, hak dan 
kewajiban, sejarah 

Bahasa Literasi, menganalisa dan 
menyimpulan cerita, mencari 
kalimat utama, mengarang, 
paragraf deduktif induktif, 
bahasa jawa, vocabulary 

 
Penyampaian materi sekolah bisa 
menggunakan kurikulum 2013 atau KTSP, 
tergantung kebijakan sekolah tersebut.  
Tabel 17 menggambarkan hasil wawancara 
dengan guru dalam membandingkan 
metode kurikulum KTSP dengan 2013. 
 
Tabel 17. Perbandingan KTSP Dengan 
Kurikulum 2013 

Metode Kelebihan/Kekurangan 
KTSP (-) 

 
 
(+) 
 

Terlihat mata pelajaran mana 
yang disukai dan tidak disukai 
siswa 
Cocok untuk siswa kelas 4-6 
karena metode ini membuat 

 
 
(+) 
 
 
 
(-)  
 
 
 
 
 
(-) 

siswa dapat memahami materi 
lebih mendalam 
Membantu siswa untuk 
persiapan ujian nasional 
karena penilaian ujian nasional 
itu adalah per mata pelajaran 
Tidak cocok untuk siswa kelas 
1-3 karena metode ini 
membutuhkan tingkat 
keseriusan yang lebih tinggi, 
tidak menekankan pada unsur 
fun 
Siswa lebih cepat bosan  

2013 (+) 
 
 
(+) 
 
 
 
 
 
(-) 
 
 
 
 
(-) 

Tidak terlihat mata pelajaran 
mana yang disukai dan tidak 
disukai siswa 
Cocok untuk siswa kelas 1-3 
karena pendekatannya lebih ke 
arah unsur fun (belajar harus 
menyenangkan, tidak boleh 
ada tekanan dalam belajar, 
tidak boleh ada ketakutan) 
Tidak cocok untuk siswa kelas 
4-6 karena metode ini 
membuat siswa tidak bisa 
mendalami materi lebih 
mendalam 
Siswa kesulitan dalam 
memahami materi per mata 
pelajaran sehingga guru harus 
mengalokasikan jam khusus 
untuk memberikan materi 
lebih mendalam untuk siswa 
yang tertinggal 

 
Mayoritas sekolah-sekolah masih 
menggunakan model pembelajaran yang 
konvensinonal seperti ceramah, diskusi 
kelompok, presentasi kelompok, simulasi, 
adegan atau role play, visitasi (ke 
perusahaan, ke pasar dan sebagainya), 
wawancara, eksperimen (untuk mata 
pelajaran IPA). Beberapa sekolah saja  
yang mulai melibatkan penggunakan 
teknologi dalam menyampaikan materi ke 
siswa seperti menyediakan laboratorium 



komputer. Alat bantu yang sering 
digunakan adalah papan tulis, alat peraga, 
prakarya dan audio sederhana (seperti 
tape). Beberapa sekolah saja yang sudah 
menggunakan perlengkapan audio visual 
seperti LCD dan komputer. 
 
Tabel 18 menunjukkan pemetaan 
permasalahan yang dihadapi dalam belajar 
berdasarkan asal penyebab  yaitu faktor 
sekolah atau guru, faktor anak dan faktor 
orang tua. Untuk mengatasi permasalahan 
dari faktor sekolah atau guru, sekolah  
memberikan jam belajar tambahan di luar 
jam sekolah secara gratis untuk siswa yang 
tertinggal dalam mengejar materi, bekerja 
sama dengan komunitas atau lembaga luar 
(seperti program magang mengajar), 
memberikan pelatihan bagi guru untuk 
memanfaatkan teknologi dalam 
menyampaikan materi serta terus 
membangun komunikasi antara guru 
dengan orang tua siswa sesering mungkin. 
Untuk mengatasi permasalahan dari faktor 
anak, guru menggunakan pendekatan-
pendekatan kreatif lainnya dalam 
menyampaikan materi untuk menarik 
minat belajar anak, tidak hanya ceramah 
saja serta memberikan memberikan tugas-
tugas mandiri di rumah dengan melibatkan 
teknologi. Untuk mengatasi permasalahan 
dari faktor orang tua, pihak sekolah terus 
membangun komunikasi dengan orang tua 
serta memberikan seminar-seminar tentang 
edukasi anak dari sisi orang tua agar orang 
tua dapat mendidik anaknya dengan cara 
yang benar dan lebih baik. 
 
Tabel 18. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam 
Belajar Berdasarkan Asal Penyebab 

Asal 
Penyebab 

Permasalahan 

Faktor - Tuntutan penerapan sistem 

sekolah/ 
guru 

kurikulum 2013 oleh pemerintah 
- Peraturan pemerintah dalam 

menerima siswa yang masuk di 
sekolah (susah untuk memilih 
siswa yang masuk)  

- Keterbatasan sarana dan prasana 
sekolah 

- Keterbatasan guru dalam 
menggunakan teknologi 

- Susah membangun komunikasi 
dengan orang tua (walaupun 
sudah diadakan pertemuan 
dengan orang tua tetapi tidak 
semua orang tua hadir) 

- Tidak semua sekolah 
menerapkan buku hasil belajar 
anak sebagai komunikasi antara 
guru dengan guru di kelas 
selanjutnya dan guru dengan 
orang tua 

Faktor  
anak 

- Kualitas intelektual anak 
(membaca, menulis, IQ) 

- Kurangnya sifat mandiri dalam 
belajar 

- Ingin serba cepat dalam belajar 
- Malas berpikir, kurang 

menggunakan nalar dalam 
berpikir 

- Tingkat distraksi cukup tinggi 
- Tingkat imajinasi rendah 
- Sikap antipati dulu terhadap 

mata pelajaran  
- Kurang mau mencari informasi 

tambahan di luar yang diberikan 
sekolah 

 
 
 

Faktor 
orang tua 

- Faktor ekonomi (tidak bisa 
menyediakan les untuk anaknya 
atau media belajar lainnnya 
seperti komputer atau gadget) 

- Sering memanjakan anaknya 
dalam belajar (membantu anak 
secara berlebihan) 

- Jarang berkomunikasi dengan 
guru (jarang datang ke 



pertemuan orang tua dengan 
sekolah) 

- Sikap apatis orang tua terhadap 
perkembangan anak 

- Kesulitan orang tua dalam 
memahami materi 

 
Berdasarkan hasil wawancara, pihak guru 
memberikan respon positif terhadap 
pemanfaatan game dalam proses belajar 
mengajar khususnya untuk mata pelajaran 
matematika dengan berfokus pada 
pendalaman materi, bukan tematik seperti 
kurikulum 2013. Diharapkan agar terjadi 
keselarasan materi antara materi yang 
diajarkan di sekolah dengan materi yang 
diajarkan melalui game serta terdapat fitur 
untuk melihat hasil perkembangan belajar 
mandiri anak agar dapat diperhitungkan 
sebagai nilai tambahan di sekolah. Namun 
didapati beberapa kekuatiran dari sisi guru 
yaitu 1) beberapa guru masih belum siap 
tentang pemanfaatan teknologi ini karena 
mereka masih buta dengan teknologi juga 
2) ketakutan akan kebebasan akses anak 
terhadap internet. 
 
SIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
terdapat respon positif dari pihak guru dan 
pihak orang tua terhadap pemanfaatan 
game dalam pembelajaran mandiri anak  
khususnya untuk mata pelajaran 
matematika. Pemanfaatan game ini 
diharapkan dapat membantu orang tua 
dalam memahami materi dan membimbing 
anak selama belajar  mandiri di rumah 
serta membantu guru dalam 
menyampaikan materi pelajaran di 
sekolah. 
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