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BAB III 

STRATEGI KOMUNIKASI 

 

3.1 Strategi Komunikasi 

3.1.1 Sasaran Khayalak atau Target Audiens 

Sasaran khayalak (Target Audiences) yang dituju pada perancangan game 

edukatif matematika tentang penjumlahan dan pengurangan ini adalah : 

 Demografis 

Target audiens yang dituju adalah : 

- Target Primer 

Usia  : Anak 6-8 tahun 

Ekonomi  : SES B  

Jenis Kelamin  : Laki – Laki dan Perempuan 

 

- Target Sekunder 

Orangtua, SES B 

 

 Geografis 

Target audiences adalah anak usia 6-8 tahun (kelas 1-2) bersekolah SD 

Negeri berdomisili di Kota Semarang 

 

 Psikolografis 

Target audiences merupakan anak usia 6-8 tahun (kelas 1-2) dimana 

tertarik dengan teknologi dan sudah dapat mampu mengoperasikan 

gadget seperti smartphone, tablet, dan perangkat mobile lainnya. 

 

3.2 Hasil Metodologi Penelitian 

3.2.1 Angket kepada Orangtua 

Penulis menggunakan kuisioner (angket) yang telah dibagikan kepada orangtua 

yang memiliki anak berusia 6 hingga 8 tahun bersekolah pada SD Negeri di Kota 

Semarang. Kuisioner (angket) ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan operasi 

hitung dan bilangan angka pada anak dibidang pelajaran matematika yang 

membuat minat belajar matematika anak menurun. 
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Hasil penelitian dengan kuisioner (angket) tersebut diantaranya : 

 

 

Gambar 3.1 Jumlah Minat Matematika 

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 

 

Dari hasil 30 responden yang telah bagikan kepada orangtua dikota semarang 

melalui kuisioner online, orangtua menyatakan 76,7% anaknya tidak tertarik 

dengan pelajaran matematika dan 23,3% anak tertarik dengan pelajaran 

matematika.  

 

 

Gambar 3.2 Penyebab Minat Matematika 

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 

 

Ada beberapa hal yang menyebabkan anak tidak tertarik matematika, dari hasil 

kuisioner online yang telah dibagikan kepada orangtua menyatakan 43% anak 

beranggapan pelajaran matematika susah, 26,7% konsentrasi anak kurang, 

23,3% anak mudah bosan, dan 6,7% anak tertarik dengan pelajaran lain. 
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Gambar 3.3 Aktivitas Anak 

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 

 

Penulis bertanya tentang aktivitas yang dilakukan anak setelah pulang sekolah, 

dari hasil 30 kuisioner online yang telah dibagikan 43,3% orangtua menyatakan 

anak bermain gadget, 36,7% anak bermain dengan teman – teman sebayanya, 

13,3% anak belajar atau mengikuti les, dan 6,7% anak melakukan tidur siang 

setelah pulang sekolah. Hal ini dalam penggunaan gadget setelah pulang 

sekolah menjadi kegiatan bermain bagi anak, anak cenderung tertarik dengan 

perangkat elektronik sehingga hal tersebut menjadikan anak lebih tertarik 

dengan gadget dan lupa waktu untuk belajar dan mengulang materi pelajaran 

disekolah. 
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Gambar 3.4 Operasi Hitung Matematika 

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 

 

Dalam operasi hitung matematika orangtua menyatakan 6,7% operasi hitung 

penjumlahan kurang diminat oleh anak, 40% anak kurang minat dalam operasi 

hitung pengurangan, 53,3% operasi hitung kedua-duanya. Hal ini dalam operasi 

hitung matematika anak mengalami hambatan serta kesulitan sehingga 

mempengaruhi minat anak terhadap pelajaran matematika. 

 

 

Gambar 3.5 Angka Bilangan 

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 

 

Pada angka bilang yang kurang diminati oleh anak, orangtua menyatakan 10% 

angka bilangan satuan, 43,3% angka bilangan puluhan, dan 46,7% angka 

bilangan ratusan. Hal ini menjadi hambatan bagi anak ketika dipelajarinya 

operasi hitung bilangan angka tersebut sehingga mempengaruhi minat anak 

terhadap pelajaran matematika. 
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Dari hasil penelitian berupa kuisioner (angket) yang penulis bagikan kepada 

orangtua dapat disimpulkan : 

1. Kurangnya minat anak dibidang matematika 

2. Matematika pelajaran yang susah 

3. Anak tertarik dengan teknologi gadget 

4. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang menjadi hambatan dan 

kesulitan bagi anak 

5. Angka bilangan ratusan dan puluhan yang menjadi hambatan bagi anak 

 

3.2.2 Wawancara 

Teknik wawancara dilakukan kepada Pakar Psikolog Perkembangan Anak 

bernama Lita Widyo Hastuti, S.Psi, Msi : 

1. Lingkungan disekitar anak dapat mendorong tumbuhnya minat anak 

2. Media sebagai stimulus bagi anak untuk mengembangkan dan 

menumbuhkan minat anak 

3. Unsur visual, warna yang menarik, gambar yang fun 

4. Anak kelas 1-2 SD diperkenalkan dengan bentuk hewan menjadi objek 

menarik bagi anak 

5. Ketika anak menghadapi kesulitan membuat anak menjadi frustasi, tetapi 

terlalu mudah membuat anak menjadi tidak tertarik. Dimanika yang 

challenging menarik minat anak 

6. Waktu optimal bagi anak dalam bermain gadget adalah 15 – 30 menit 
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3.2.3 Observasi (Pengamatan) 

Penulis melakukan observasi (pengamatan) kepada beberapa Sekolah Dasar 

Negeri di Kota Semarang. Observasi ini bertujuan untuk mengamati aktivitas 

belajar di kelas dan untuk mengetahui kurikulum serta buku pengajaran sebagai 

materi yang digunakan untuk menjadi sumber pelajaran di kelas dalam mengajar 

pembelajaran matematika pada kelas 1-2 sekolah dasar. 

 

 

Gambar 3.6 Suasana Kelas  

(sumber : dokumen pribadi, 2018) 

 

Berdasarkan dari pengamatan yang dilakukan pada aktivitas pembelajaran di 

kelas, guru menerangkan kepada anak – anak tentang pelajaran matematika 

dengan memberikan stimulus pembelajaran melalui objek real dengan bertanya 

kepada anak tentang hal yang dilakukan dan ditemuinya sebelum berangkat ke 

sekolah lalu objek real digambarkan guru pada papan tulis dan memasukan 

perhitungan matematika dasar penjumlahan dan pengurangan, hal ini terdapat 

pada materi pembelajaran didalam buku tematik terpadu kurikulum 2013. 
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Materi matematika untuk penjumlahan dan pengurangan pada buku tematik 

terpadu berdasarkan kurikulum 2013 : 

 

 

Gambar 3.7 Penjumlahan Satuan 

(sumber : buku tematik kurikulum 2013) 

 

Pada gambar diatas berdasarkan materi penjumlahan bilangan satuan yang 

terdapat pada buku tematik kurikulum 2013. Maka penulis nantinya akan 

masukan materi penjumlahan satuan tersebut sebagai edukasi didalam 

permainan diharapkan anak dapat memahami sehingga ketika anak bermain 

akan dihadapkannya soal penjumlahan bilangan satuan. 

 

 

Gambar 3.8 Pengurangan Satuan 

(sumber : buku tematik kurikulum 2013) 

 

Berdasarkan gambar diatas materi pengurangan bilangan satuan yang terdapat 

pada buku tematik kurikulum 2013. Maka penulis nantinya akan memasukan 

materi pengurangan satuan tersebut sebagai edukasi didalam permainan 

sehingga anak dapat mengerti cara mengurangi bilangan satuan dengan 

mencoret atau mengeliminasi objek hal ini diharapkan anak dapat menjawab  

ketika dihadapkannya soal pengurangan bilangan satuan. 
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Gambar 3.9 Nilai Tempat Puluhan 

(sumber : buku tematik kurikulum 2013) 

 

Pada gambar diatas tentang materi nilai tempat bilangan puluhan yang terdapat 

didalam buku tematik kurikulum 2013. Maka penulis nantinya akan memberikan 

edukasi mengenai nilai tempat bilangan puluhan sehingga diharapkan anak 

dapat memahami nilai bilangan puluhan tersebut yang akan berguna ketika 

dihadapkannya persoalan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan 

puluhan. 

 

 

Gambar 3.10 Nilai Tempat Ratusan 

(sumber buku tematik kurikulum 2013) 

 

Pada gambar diatas tentang materi nilai tempat bilangan ratusan yang terdapat 

didalam buku tematik kurikulum 2013. Maka penulis nantinya akan memasukan 

materi tersebut sebagai edukasi didalam game, sehingga anak dapat 

mengetahui nilai tempat bilangan ratusan dan dapat memahami ketika 

dihadapkannya persoalan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan 

ratusan. 
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Gambar 3.11 Cara Penjumlahan Puluhan 

(sumber : buku tematik kurikulum 2013) 

 

Pada gambar diatas merupakan cara penjumlahan bilangan puluhan 

berdasarkan buku tematik kurikulum 2013 melalui objek real, hal ini penulis akan 

masukan sebagai edukasi didalam permainan diharapkan anak dapat 

memahami melalui cara penjumlahan dengan menggunakan objek real, sama 

halnya dengan penjumlahan ratusan. 

 

Dari gambar – gambar yang terdapat diatas maka hal ini akan dijadikan oleh 

penulis untuk edukasi materi cara dan teknik pembelajaran matematika yang 

menjadi rancangan didalam game yang nantinya menarik dan meningkatkan 

minat anak sehingga anak dapat memahami operasi hitung penjumlahan dan 

pengurangan baik angka bilangan satuan, puluhan, maupun ratusan 

berdasarkan pengajaran kurikulum disekolah. 
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3.3 Analisis Permasalahan Target Sasaran 

Dalam perkembangan seorang anak mengalami berbagai macam persoalan, minat 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar anak. Kurangnya 

dorongan minat anak terhadap kemauan untuk belajar matematika, dikarenakan 

matematika pelajaran yang sulit. Widodo, M.S, dalam detikHealth (2016) 

mengungkapkan matematika satu diantara sejumlah pelajaran yang dianggap sedikit 

diminati oleh anak – anak di Indonesia. 9 diantara 10 orang anak di Negara Indonesia 

tidak tertarik dengan bidang mata pelajaran matematika karena persepsi mereka 

beranggapan matematika itu pelajaran yang sulit. Matematika pelajaran wajib diberikan 

pada anak sekolah dasar. Materi didalam matematika bertahap menjadi hambatan bagi 

anak ketika tidak dikuasainya operasi hitung dasar. Pada operasi hitung matematika 

dasar menjadi pedoman penting didalam kehidupan sehari – hari. 

 

Guna menumbuhkan minat anak dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. 

Seperti permainan edukatif yang dapat menarik dan meningkatkan minat anak. Dari hasil 

kuisioner dan penelitian yang diperoleh bahwa anak tertarik dengan perangkat elektronik 

berupa gadget yang melekat pada aktivitas kehidupan sehari – hari seorang anak. 

Diperkuat dari hasil penelitian oleh Hilda Kabali, 2013 mengungkapkan bahwa 72% anak 

berusia 8 tahun kebawah menggunakan perangkat elektronik untuk bermain game, 

memutar video, dan menggunakan permainan aplikasi. (CNN Indonesia). 

 

Seorang anak berusia 6 hingga 8 tahun, dalam perkembangan psikologinya anak 

sudah dapat mampu memahami kosa kata dalam menyusun bahasa yang dipelajarinya 

melalui teman sebaya. Perkembangan fisik, motorik dan intelektual anak sudah semakin 

berkembang. Dalam tugas perkembangan anak menurut Havighurst (1961) anak belajar 

untuk dapat mengembangkan diri, dari ketangkasan fisik melalui permainan umum, 

membentuk sikap yang baik, belajar bersosialisasi dengan teman sebaya, belajar 

mengetahui peran diri sebagai laki – laki atau perempuan, belajar mengembangkan 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung sebagai pengetahuan dasar, belajar 

membangun hati nurani, moral, etika, tata cara, dan tingkatan nilai. Belajar untuk 

mengembangkan tingkah lakunya dengan teman sebaya, dan memiliki keluasaan untuk 

berkembang diri. 
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Anak usia 6 hingga 8 tahun memasuki fase operasional konkret menurut Teori 

Piaget, dimana anak dalam belajar matematika untuk dapat memecah permasalahan 

dengan menggunakan objek – objek konkret (objek real) dilingkungan sekitar, anak 

dengan leluasa belajar melalui lingkungan disekitarnya. Menurut hasil wawancara 

dengan Pakar Psikologi dan Studi Literatur maupun Buku diperoleh bahwa anak tertarik 

dengan objek binatang, dan objek – objek real disekitarnya. 

 

Oleh karena itu solusi perancangan berupa game edukasi berkonsep tentang 

lingkungan dengan tema petualangan sehingga anak dapat bereksplorasi serta 

mengamati objek real seperti objek hewan disekitar lingkungannya. Diharapkan 

permainan edukasi tersebut dapat menumbuhkan minat anak belajar matematika 

dengan memberikan kesan menyenangkan. Maka dengan permainan edukatif yang 

menarik serta dapat mudah dipahami oleh anak, membuat tumbuhnya minat dan 

motivasi belajar serta kemampuan anak untuk dapat memahami operasi hitung dasar 

penjumlahan dan pengurangan baik angka bilangan satuan, puluhan, maupun ratusan. 
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3.4 Analisis SWOT 

 Strength (Kekuatan) 

Dalam perancangan permainan edukatif ini dapat menumbuhkan dan 

meningkatkan minat anak dipelajaran matematika, dengan permainan yang 

menarik dari bentuk visual objek hewan dan objek real disekitar lingkungan. Anak 

dalam permainan edukatif nantinya akan memilih karakter sesuai dengan peran 

jenis kelaminnya, lalu berpetualang dan eksplorasi serta mengamati objek real 

dilingkungan yang nantinya akan diterapkan materi edukasi matematika 

berdasarkan kurikulum disekolah. Hal tersebut diharapkan akan menjadi daya 

tarik bagi anak untuk belajar dengan perasaan yang senang. 

 

Menumbuhkan motivasi minat belajar anak melalui permainan, diperlukan 

pemberikan jeda waktu penggunaan gadget dalam aturan durasi waktu bermain 

dikarenakan waktu optimal anak sekitar 15 sampai 30 menit dalam bermain 

perangkat elektronik yang nantinya akan menjadi teknis permainan. Materi 

pembelajaran matematika menarik, memudahkan anak dalam memahami 

operasi hitung dasar yang menjadi kendala bagi anak ketika belajar pelajaran 

berstruktur. Melatih kemampuan intelegesi anak dalam mengikut intrusi aturan 

bermain, merangsang daya ingat anak melalui permainan matematika yang 

menyenangkan sehingga diharapkan dapat mengubah persepi anak akan 

pelajaran matematika dan meningkatkan minat anak terhadap matematika. 

 

 Weakness (Kelemahan) 

Dengan perancangan permainan edukatif matematika dapat membuat 

kecanduan anak untuk selalu bermain gadget. 

 

 Opportunity (Peluang/Kesempatan) 

Membantu proses belajar anak untuk dapat memahami pelajaran matematika 

operasi hitung dasar penjumlahan dan pengurangan dalam angka bilangan 

satuan, puluhan, dan ratusan. Dapat dimainkan pada saat anak berada dirumah 

dan menggunakan perangkat elektronik sehingga waktu bermain tercukupi dan 

kemampuan anak berkembang. 

 

 Threat (Ancaman) 

Adanya permainan edukasi yang serupa. 
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 Tone and Manner 

Membuat sebuah game edukasi yang menarik untuk meningkatkan minat dan 

pemahaman anak terhadap operasi hitung serta angka bilangan matematika 

dengan adanya cerita eksplorasi petualangan dari karakter – karakter yang 

berada dalam permainan. Diharapkan membuat anak seakan – akan menjadi 

karakter tersebut.  

 

 

Gambar 3.12 Swiper Dora 

(sumber : http://doras.jatek.cc/)  

 

Dalam permainan Dora untuk menemukan Swiper yang bersembunyi 

dilingkungan sekitar menjadi referensi permainan edukasi dengan stimulus 

pengamatan diberikan melalui penggunaan objek hewan maupun objek real yang 

akan disembunyikan pada lingkungan sekitar, membuat anak mencari dan 

menemukan objek dengan diterapkannya edukasi matematika kedalam alur 

cerita. Sehingga anak dapat tertarik dan memahami materi matematika yang 

diberikan. Menumbuhkan minat anak diperlukannya warna yang dapat menarik 

minat anak maka skema warna akan diterapkan didalam permainan. 

 

 

 

 

http://doras.jatek.cc/
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Gambar 3.13 TrueColour International 

(sumber : https://truecolour.com.au/) 

 

Berdasarkan warna yang terdapat pada skema warna bright spring menjadi 

referensi warna yan digunakan warna cerah seperti warna merah, putih, hitam, 

biru, kuning, jingga, hijau muda, coklat muda yang disesuaikan terhadap target 

audience yang dituju, dimana diharapkan memberikan kesan menyenangkan 

serta visual yang fun ditunjukan dalam perancangan game edukasi yang akan 

dibuat.  

 

 

Gambar 3.14 Jenis Huruf Sassoon Primary 

(sumber : http://www.identifont.com)  

 

Pada gaya bahasa yang akan gunakan dengan penggunaan kalimat bahasa 

Indonesia sederhana serta jenis huruf Sasson Primary yang akan digunakan 

memiliki ciri bentuk tulisan yang bulat dan terbuka memudah dibaca oleh target 

sasaran sehingga target dapat mudah membaca dan memahami kalimat yang 

terdapat pada game. 

 

 

 

https://truecolour.com.au/
http://www.identifont.com/
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3.5 Tema Permainan 

Tema dalam game edukatif ini diharapkan agar anak – anak dapat bereksplorasi 

sehingga memberikan kesan tentang petualangan terhadap lingkungan disekitar, dalam 

aktivitas mengamati lingkungan disekitarnya memberikan rangsangan stimulus untuk 

menarik dan meningkatkan minat anak dalam berpetualangan dan memecahkan 

persoalan matematika sesuai dengan kurikulum disekolah. 

 

3.6 Judul Permainan 

Judul permainan edukatif yang akan digunakan yaitu “Petualangan Mamat dan 

Atika”, bertujuan agar anak mendapatkan kesan petualangan dengan mengeksplorasi 

dan mengamati lingkungan sekitar melalui objek – objek real dan hewan yang ditunjukan 

pada permainan edukasi matematika. 

 

3.7 Karakter 

Dalam permainan diperlukannya karakter sebagai tokoh yang akan dipergunakan 

oleh anak. Karakter yang nantinya merepresentasikan anak sekolah dasar di Indonesia 

pada permainan edukasi yang akan dirancang. 2 karakter tokoh bernama Mamat dan 

Atika merupakan inspirasi dari kata Matematika, Mat diambil dari bagian depan kata 

Matematika yang menjadi Mamat, dan Atika diambil dari kata belakang Matematika. 

Dibuat dengan jenis kelamin berbeda supaya anak dapat memahami dan mengenal 

peran diri sebagai laki – laki atau perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya. 

 

 Mamat 

Karakter tokoh utama yang pertama bernama Mamat, Mamat merupakan 

seorang anak laki-laki berusia 7 tahun dengan karakterik suka bereksplorasi dan 

aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan. Mamat suka mengamati objek – 

objek yang berada dilingkungan sekitar. Lalu Mamat suka menghitung objek – 

objek yang ditemuinya dengan menghitung membuat Mamat senang 

mendapatkan hal baru yang diamatinya. Karakter Mamat dapat dibayangkan 

seperti karakter Russel dalam film UP 
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Gambar 3.15 Russel UP 

(sumber : https://www.pixar.com/feature-films/up/#up-main) 

 

Berdasarkan karakter Russel dalam film UP merupakan seorang anak usia 8 

tahun yang antusias mengeksplore alam, dengan tas ransel yang selalu 

dibawanya untuk bereksplorasi. Sifat periang dan gairah semangat yang besar 

untuk mengeksplorasi alam menjadi referensi sifat karakter Mamat.  

 

 Atika 

Karakter tokoh utama yang kedua bernama Atika, Atika merupakan seorang 

anak perempuan yang berusia 6 tahun, sama halnya dengan Mamat dia suka 

dengan hewan dan berani bereksplorasi terhadap lingkungan disekitar. Atika 

suka mengamati hewan – hewan yang ditemuinya, dia suka menghitung hewan 

yang telah ditemuinya dan mengamati corak yang terdapat pada hewan tersebut. 

Hal ini membuat Atika senang ketika aktivitas mengamati dilakukannya. Karakter 

Atika dapat dibayangkan seperti karakter Ellie dalam film UP 

 

 

Gambar 3.16 Ellie Kid UP 

(sumber : https://www.pixar.com/feature-films/up/#up-main) 

 

ketika waktu masa kanak – kanak Ellie memiliki karakter sifat tomboy, serta 

memiliki gairah semangat yang tinggi dan bermimpi untuk dapat mengeksplorasi 

dunia dan alam menjadi referensi sifat karakter Atika.  

 

https://www.pixar.com/feature-films/up/#up-main
https://www.pixar.com/feature-films/up/#up-main



