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MODEL PEMBELAJARAN GAMES 



BERDASAR TIPE GAMES 

1. Tipe berkelompok 
2. Tipe bermain bersama 
3. Tipe individu 

BERDASAR ATURAN DAN CARA BERMAIN GAMES 

1. Tersedia hanya 1 set komputer dan proyektor  
2. Tersedia lab komputer dengan beberapa PC 
3. Tersedia tablet/smartphone untuk masing-masing siswa  

BERDASAR SARANA JARINGAN UNTUK GAMES 

1. Tersedia koneksi internet atau tidak 
2. Lab komputer terhubung  jaringan lokal atau tidak 

BERDASAR JENJANG/LEVEL 
1. Game yang dirancang disesuaikan dengan jenjang 
2. Game bisa dibuat dalam bentuk level-level tertentu 
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Contoh implementasi Games 

Sarana : 1 set PC dan proyektor, model Game : tipe Bermain bersama.  
Misalnya: Kuis pertanyaan; Tebak Gambar 

Tipe Bermain bersama, tipe kelompok. 
Misalnya: Kuis pertanyaan, Tebak gambar, Kuis kelompok (mirip Family 100 di TV) 

Tipe Bermain bersama, tipe kelompok, dan individu.  
Misalnya: Kuis pertanyaan; Tebak Gambar; Game kuis kelompok; Game interaktif 
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Contoh implementasi 

Topik : Pecahan 
Mapel: Matematika Kelas V semester 2 

Sasaran 
Sasaran penggunaan naskah Petunjuk Pemanfaatan Model Pembelajaran 
Berbasis Games (permainan) ini adalah siswa kelas V SD 

Kompetensi Dasar 
Mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya 
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Indikator pencapaian kompetensi 
1. Mengubah pecahan biasa ke persen dengan nilai yang sama 
2. Mengubah pecahan biasa ke desimal dengan nilai yang sama 
3. Mengubah pecahan desimal ke persen dengan nilai yang sama 
4. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dengan nilai yang sama 
5. Mengubah pecahan persen ke pecahan biasa dengan nilai yang sama 
6. Mengubah pecahan persen ke desimal dengan nilai yang sama 

Pelaksanaan 
Waktu : 2 jam pelajaran (2x35 menit) 
Tujuan pembelajaran: 
Setelah melakukan aktivitas belajar siswa diharapkan dapat: 
1. Mengubah pecahan biasa ke persen dengan nilai yang sama 
2. Mengubah pecahan biasa ke desimal  dengan nilai yang sama 
3. Mengubah pecahan desimal ke persen dengan nilai yang sama 
4. Mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dengan nilai yang sama 
5. Mengubah pecahan persen ke pecahan biasa dengan nilai yang sama 
6. Mengubah pecahan persen ke desimal dengan nilai yang sama 
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Persiapan oleh guru 
- Menyiapkan program game tentang “pecahan”, seminggu sebelum pelaksanaan 
      pembelajaran 
- Menyiapkan siswa dalam bentuk kelompok (@ 5-6 orang) 
- Menyiapkan kriteria penilaian  individu dan kelompok 

Kegiatan awal/pendahuluan guru 
- Apersepsi/motivasi 
- Menyampaikan pengantar materi 
- Mengingatkan kembali tentang macam-macam pecahan yang telah dipelajari 
     pada pertemuan sebelumnya 

Kegiatan inti (Sintak dalam kegiatan inti) 
a. Eksplorasi 

1). Guru menayangkan game interaktif “pecahan” melalui LCD proyektor  
2). Guru memberikan/menjelaskan panduan cara menjalankan game. 
3). Guru mengajak siswa untuk menyampaikan jawaban urutan  pecahan 
      pada game dalam bentuk hipotesis. 
4). Siswa melalui diskusi masing-masing kelompok menulis jawaban di lembar 
     kertas sebelum menyerahkan jawaban ke kelompok. 
5). Dst. 
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b. Elaborasi 
    Dalam kegiatan elaborasi guru melakukan percobaan dengan menggunakan 
    kertas berlipat untuk dapat membantu siswa memahami definisi pecahan 
    yang dapat diambil dari kehidupan sehari-hari. Setelah selesai melakukan 
    percobaan dan ditarik kesimpulan siswa diuji kemampuannya dengan 
    mengerjakan soal latihan. 

c. Konfirmasi 
    Dalam kegiatan konfirmasi, guru melakukan: 
    - Tanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 
    - Tanya jawab dengan siswa meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan 
       penguatan dan penyimpulan 

• Kegiatan Penutup 
• Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang memperoleh nilai terbaik 
• Guru memberi latihan tambahan untuk mengetahui keberhasilan penggunaan  
      games 
• Guru  memberikan pekerjaan rumah yang akan dibahas pada pertemuan  
      berikutnya 
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