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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

III.1. Analisis 

III.1.1. Analisis Masalah 

Kemampuan dalam matematika, amat diperlukan oleh manusia pada usia awal 

perkembangannya terutama pada saat anak duduk di sekolah dasar. Kemampuan 

matematika diperlukan untuk secara kognitif membantu siswa untuk dapat berpikir logis. 

Bersama dengan kemampuan berbahasa yang diperlukan untuk memahami ilmu 

pengetahuan, matematika perlu dikuasai siswa sekolah dasar untuk membantu mereka 

mencerna ilmu-ilmu yang akan datang kemudian pada kelas dan/atau jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi, hal ini disampaikan oleh staf pengajar Fakultas Psikologi UGM bidang 

Psikologi Pendidikan, Supra Wimbarti, M.Sc., Ph.D.. 

 

Di Indonesia pelajaran matematika sudah ada dari TK hingga nanti SMA pelajaran 

matematika akan terus ada dan merupakan pelajaran wajib. Matematika dianggap pelajaran 

yang sulit oleh kebanyakan orang. Permasalahan tentang susahnya matematika pun 

berkembang dari jenjang satu ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan matematika 

di Indonesia tergolong rendah walaupun Indonesia sering mendapatkan medali di 

olimpiade matematika dunia. Hal ini diperkuat dengan data yang UNESCO miliki. 

Berdasarkan data UNESCO, mutu pendidikan matematika di Indonesia berada pada 

peringkat 34 dari 38 negara yang diamati. Data lain yang menunjukkan rendahnya prestasi 

matematika siswa Indonesia dapat dilihat dari hasil survei Pusat Statistik Internasional 

untuk Pendidikan (National Center for Education in Statistics, 2003) terhadap 41 negara 

dalam pembelajaran matematika, dimana Indonesia mendapatkan peringkat ke 39 di bawah 

Thailand dan Uruguay. 

 

Dari data yang didapatkan melalui media massa dan observasi, didapatkan bahwa 

belajar matematika adalah penguaasaan perkalian, karena perkalian itu dua tingkat dari 

penjumlahan. Jika perkalian tidak dikuasai, semua rumus matematika yang ada akan 

tumpul dan siswa akan kehilangan arah untuk memahaminya. Dan dari data yang didapat 

juga disarankan siswa agar menghapal perkalian bilangan kecil kurang dari 100. Dari data-

data tersebutlah masalah matematika tentang perkalian diangkat. 
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Perkalian di Indonesia diajarkan dikelas 2 SD. Umur anak kelas 2 SD kira-kira antar 

usia 6-8 tahun. Menyesuaikan dengan hal tersebut ditentukanlah pembatasan target pada 

anak kelas 2 SD yang berada di kota Semarang. Dari hasil penelitian juga dibuatlah 

pembatasan masalah pada perkalian dasar (1-10) 

 

III.1.2. Analisis Penyelesaian Masalah 

Berdasar hasil analisis tentang masalah yang ada didapatkan beberapa kata kunci 

sebagai berikut : 

1. Perkalian dasar 1-10. 

2. Anak kelas 2 SD. 

3. Anak usia 6-8 tahun. 

 

Dengan kata kunci yang didapat dan hasil penelitian menggunakan metode media 

massa, observasi, wawancara, dan kuisioner, didapatkanlah penyelesaian masalah sebagai 

berikut : 

1. Penyelesaian masalah menggunakan media game edukatif melalui gadget, hal ini 

berdasarkan hasil survey yang di dapat melalui kuisioner, observasi dan wawancara 

dengan anak kelas 2 SD. Mereka lebih suka menghabiskan waktu luang mereka 

(setelah belajar) dengan bermain game di gadget. Gadget memang mempunyai 

dampak negatif tapi juga mempunyai dampak positif. Anak diusia 6-8 sudah boleh 

untuk memainkan game di gadget, tapi tetap pada porsinya yaitu sekurangnya mereka 

tidak boleh bermain lebih dari 5-10 jam dalam sepekan. Dengan adanya hal tersebut 

game edukatif nantinya akan memiliki sistem “nyawa” untuk memainkan game 

tersebut agar menahan atau mengurangi kemungkinan kecanduan game untuk anak. 

2. Pembahasan materi perkalian yang ada didalam game nantinya hanya seputar 

perkalian dasar. 

3. Berdasar penelitian tentang perkembangan kognitif anak usia 6-8 tahun, perancangan 

nantinya disesuaikan dengan perkembangan anak. Anak usia 6- 8 tahun memiliki 

kecenderungan untuk ingin tahu tentang semua hal yang dilihat dan diketahuinya. Dari 

segi kemampuan, secara kognitif anak sudah mampu berpikir bagian per bagian. 

Selain itu stimulasi afeksi juga diperlukan diperancangan ini agar anak mampu 

mengembangkan rasa percaya diri, memupuk kemandirian, mengetahui dan menjalani 

aturan. Maka dalam game edukatif nantinya diberikan aturan-aturan sederhana tentang 
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penggunaan tanda-tanda yang digunakan. Setelah dapat menyelesaikan satu 

pertanyaan akan diberikan hadiah berupa kalimat penyemangat (good!,cool!, 

awesome!, dsb). 

4. Warna adalah sebuah alat komunikasi non verbal yang berfungsi untuk menyampaikan 

sebuah pesan dan makna yang paling instan dan mampu menghasilkan pengaruh 

dalam waktu yang seketika (Eiseman, 2000). Dan didukung dengan pendapat Hurlock 

(1978: 55) dalam bukunya yang berjudul perkembangan anak mengatakan bahwa anak 

– anak dari segala usia lebih menyukai warna, terutama warna – warna yang cerah dan 

mencolok. Warna yang digunakan dalam perancangan ini akan menggunakan warna-

warna yang cerah dan mencolok yang sesuai dengan target, yaitu anak kelas 2 SD 

dengan usia 6-8 tahun. 

5. Selain warna, penggunaan tipografi dalam perancangan ini juga akan disesuaikan 

untuk target agar memudahkan penyampaian pesan yang ada. Teks atau tipografi yang 

digunakan nantinya adalah teks jenis sans serif dan disesuaikan dengan target sasaran. 

 

Selain dapat menjelaskan tentang perkalian secara menyenangkan, diharapkan 

game ini juga dapat digunakan anak untuk berlatih matematika, mengingat berdasar 

pengumpulan data yang didapat bahwa anak disarankan untuk hafal perkalian dasar. 

 

III.1.3. SWOT 

1. Strength (Kekuatan) 

 Menyampaikan materi perkalian yang menarik untuk anak kelas 2 SD. Dapat 

dimainkan bersama teman sebayanya. 

 Mengajarkan anak untuk mengikuti suatu aturan yang ada (dalam hal ini didalam 

game). 

 Meningkatkan kepercayaan diri seorang anak. 

 

2. Weakness (Kelemahan) 

 Penyelesaian menggunakan media game dapat menyebabkan kecanduan game 

pada anak. 

 Penggunaan waktu terbatas. 
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3. Opportunity (Kesempatan) 

 Menggunakan media game yang menyenangkan untuk anak-anak dan dapat 

dikembangkan ke materi lain yang masih berkaitan (contoh : pembagian) 

 Dapat membantu dalam menjelaskan atau menyampaikan matematikan tentang 

perkalian ke anak. 

 Bisa dimainkan di rumah 

 

4. Threat (Ancaman)  

 Munculnya game yang serupa dan lebih menarik. 

 

III.2. Sasaran Khayalak 

Sasaran khayalak yang menjadi target dari game edukatif matematika tentang perkalian ini 

adalah : 

Target primer 

1. Demografi : 

Usia : 6-8 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 

SES: AB-B 

2. Geografi :  

Target geografi adalah anak kelas 2 SD dengan usia 6-8 tahun yang tinggal dan 

bersekolah di kota Semarang.  

3. Psikografis :  

Anak kelas 2 SD dengan usia 6-8 tahun yang suka menghabiskan waktunya setelah 

belajar dengan bermain gadget. Memiliki orang tua yang berpikiran terbuka untuk 

game edukatif. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, aktif dan energik, suka 

berimajinasi, eksploratif. 

 

Target sekunder 

1. Demografi : 

Usia : diatas 8 tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki dan perempuan 

SES: A-BC 
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2. Geografi :  

Target geografi adalah anak-anak dengan usia diatas 8 tahun yang tinggal dan 

bersekolah di kota Semarang.  

 

3. Psikografis :  

Anak kelas SD dengan usia diatas 8 tahun yang suka bermain gadget. Memiliki orang 

tua yang berpikiran terbuka untuk game edukatif. Memiliki rasa ingin tahu yang besar, 

aktif dan energik, suka berimajinasi, eksploratif. 

 

III.3. Strategi Komunikasi 

     Berdasar hasil survey melalui observasi dan wawancaraz target sasaran lebih memilih 

memainkan seuatu dalam bentuk game pada gadget dari pada memainkan game dalam bentuk 

fisik seperti papan permainan. Hal ini juga ditunjang dengan orangtua yang mncari cara instan 

untuk menyenangkan anak dalam mengisi waktu luangnya saat orangtua tidak bisa menemani 

anak bermain. Oleh karena itu penyampaian perkalian melalui media game edukatif yang bisa 

digunakan melalui gadget adalah pilihan yang efektif untuk saat ini. 

     Dalam usia 6-8 tahun anak sudah mempelajari peran, dan sudah mengerti konsep-konsep 

yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari (Havigusrt : 1961).  Hal ini bisa diterapkan 

dalam perancangan game sehingga anak lebih mudah dalam menerima materi perkalian yang 

disampaikan. Anak bisa nyaman dalam bermain game edukatif karena game yang ditampilkan 

menyerupai kehidupan sehari-hari. 

     Didalam game mengandung banyak unsur yang juga dapat membantu perkembangan. Dan 

permainan menggunakan game yang bisa dimainkan di gadget mempunyai nilai lebih karena 

bisa dimainkan kapan saja dan dimana saja. Penggunaannya pun dapat dipahami oleh anak 

sendiri tanpa bantuan orang lain dan hal ini dapat menunjang stimulasi afeksi seorang anak, 

sehingga anak lebih percaya diri. 

     Perancangan game edukatif sebagai media pembelajaran perkalian untuk anak kelas 2 SD 

dengan usia 6-8 tahun dianggap efektif, karena sebuah permainan juga dapat melatih 

kehidupan bermasyarakat dengan penggunaan simulasi situasi kehidupan pada pemainnya. 

Diusia 6-8 tahun anak sudah dapat membaca dan menulis dengan baik, dan penguasaan kosa 

kata pada anak sudah terbilang banyak. Oleh karena itu game dirancangan menggunakan kata-

kata umum yang pernah dan sering digunakan oleh anak kelas 2 SD dengan usia 6-8 tahun, 



32 
 

sehingga kata-kata yang digunakan dalam game nantinya dapat dengan mudah dimengerti 

oleh anak-anak kelas 2SD dengan usia 6-8 tahun. 

     Pada usia ini anak sudah paham dengan tanda-tanda dan simbol. Hal ini dapat terlihat 

dengan banyaknya penggunaan simbol dalam matematika, seperti tanda “x” yang berarti kali. 

Selain dari itu keberadaan visual atau verbal pada game edukatif juga dapat membantu anak 

dalam memahami hal yang disampaikan didalam game edukatif ini.  

Berdasar data yang diperoleh dalam usia 6-8 tahun imajinasi menjadi bagian penting dalam 

perkembangan anak. Dan untuk mendukung stimulasi afeksi pada anak, dalam game edukatif 

ini nantinya anak akan difasilitasi untuk bermain peran. Anak akan memainkan peran yang 

ada pada game edukatif ini untuk belajar memahami dan berlatih tentang perkalian. 

     Pada bagian awal permainan anak akan diberikan pemahaman tentang perkalian, 

bagaimana terjadinya proses hitung perkalian. Sebagai contoh awal dalam perkalian anak 

akan dihadapkan pada visual benda yang sering anak temui, contohnya pensil. Anak akan 

diajak untuk menghitung jumlah pensil yang ada dalam beberapa kotak. Anak akan diberikan 

pertanyaan “Ada berapa jumlah seluruh pensil yang ada didalam semua kotak?”.Bersamaan 

dengan pertanyaan yang ada akan disertakan visual pensil yang berada di dalam kotak. 

Ditahap awal anak akan dibantu untuk menjawab pertanyaan dengan bantuan “panah 

pembantu”. Anak akan diarahkan untuk menekan tombol-tombol mana yang merupakan 

jawaban atau tombol untuk menuju tahap berikutnya. Dalam game ini nantinya digunakan 

visual yang memiliki unsur kartun, tetapi tetap berdasar pada bentuk asli benda, sehingga 

anak mudah memahami contoh yang diberikan. 

Menuju tahap berikutnya anak sudah dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan yang 

diberikan. 

 

Jadi dalam game ini nantinya akan ada 4 hal yaitu tabel perkalian, belajar perkalian, berlatih 

perkalian, dan beradu perkalian. Dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Tabel Perkalian, berisi daftar perkalian dasar. 

2. Belajar Perkalian, ini adalah tahapan awal dalam game dimana anak dituntun dalam 

menjawab perkalian. 

3. Berlatih Perkalian, tahap ini adalah kelanjutan dari Belajar Perkalian, pada tahap ini 

anak dituntut untuk menjawab pertanyaan dengan mandiri. 

4. Beradu Perkalian, tahap ini adalah tahap beradu perkalian dengan lawan. Peran lawan 

ini nantinya bisa dimainkan oleh guru, orangtua, atau teman dari pemain. Jadi tahap 



33 
 

ini bisa dimainkan oleh 2 pemain. Pada tahapan ini juga visual yang ada mulai 

dihilangkan, hal ini dilakukan agar anak mulai bisa mengerjakan perkalian walau 

dengan tanpa adanya visual. 

 

Strategi Pemasaran 

Untuk mengenalkan game edukatif ini diperlukan cara berkomunikasi atau cara 

menyampaikan yang tepat kepada taget sasaran. Dan strategi yang akan digunakan dalam 

pemasaran game edukatif ini adalah melalui expo, bazar, dan education fair. Pemasaran atau 

pengenalan game edukatif ini dilakukan dengan mengikuti dan mendirikan stand di beberapa 

expo, bazar, atau pun education fair yang kebanyakan dikunjungi oleh target sasaran dari 

perancangan game edukatif matematika tentang perkalian ini. Menggunakan teaser yang 

disebar ke media sosial untuk menarik perhatian.  

Selain  dari itu, digunakan juga merchandise untuk menyebar luaskan promosi game edukatif 

ini. Merchandise dapat menjadi alat promosi oleh target ke temannya (target yang lain) 

sehingga penyebaran promosi game ini lebih luas tidak hanya pada saat tertentu. Merchandise 

yang digunakan berupa gantungan kunci, pin, stiker, penghapus, pulpen, penggaris, notes, dan 

tempat pensil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




