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("di depan memberi contoh, di tengah memberi 
semangat, di belakang memberi dorongan").



THE MYSTERY OF GO 
… begins with an empty board, where Black has 361 
possible opening moves, one at every intersection of 
the 19 by 19 grid. White can follow with 360 moves. 
That makes for 129,960 possible board positions after 
just the first round of moves.

https://www.wired.com/2014/05/the-world-of-computer-go/

https://www.wired.com/2014/05/the-world-of-computer-go/


Instructions for the Representation of Tactical Maneuvers under the Guise of a Wargame, 1812 – Prusian Army
Initiated by Georg Leopold von Reiswitz and his son Georg Heinrich Rudolf von Reiswitz
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Semua game
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1. Apakah gamenya cocok untuk target 
pemain? Apakah sesuai dengan
budaya/nilai keluarga kita?

2. Apakah kita memiliki akses terhadap
gamenya?

3. Apakah keluarga setuju untuk
mencoba?

1. Data game..
2. Mengapa game ini menarik? 
3. Bagaimana memainkannya? 
4. Apa yang harus dilakukan agar bermain

game ini bisa memberikan dampak
positif? 

BERMAIN 
BERMAKNA

Penikmat resep main

Pembuat resep main

“TIDAK”

Cari resep
main lainnya

http://ludenara.org/resep-main/

Copyright 2020 Kummara.com

http://ludenara.org/resep-main/


Judul Game: Uno /Card game/ pemain: 2-10

Mengapa game ini menarik?

Cara mainnya sederhana, tapi cukup seru untuk dimainkan oleh 
seluruh keluarga.

Bagaimana memainkannya?

• Masing-masing pemain punya 7 kartu yang harus dihabiskan. 
Pemain bisa memainkan kartunya jika sesuai warna atau angka
dengan kartu yang terbuka. Jika tidak punya kartu yang 
warna/angkanya sama ia harus mengambil kartu dari tumpukan. 
Ada variasi kartu khusus yang bisa membuat pemain skip, berputar
arah, atau mengambil kartu extra. Pemain yang berhasil
menghabiskan kartunya terlebih dahulu dapat mendapat poin
sesuai total nilai semua kartu pemain lain yang tersisa. 

Video How To Play Uno.

Apa yang sebaiknya dilakukan agar bermain game ini bisa memberi
dampak positif untuk pemainnya?

• Mainkan minimal 3xronde atau sesuai aturan: hingga ada pemain
yang mendapat poin 500. 

• Buat catatan poin di kertas khusus. Minta pemain paling muda
untuk mencatat dan menjumlahkan poinnya.

• Selesai main diskusikan apa yang paling seru waktu bermain tadi. 
Jika ada pemain yang merasa kesal/marah karena kalah beri
pengertian dan semangat.

Ibu-Bapak bisa mengirimkan Resep Main 
ke email: resepmain@ludenara.org atau
melalui instagram dengan menyertakan
#resepmain dan mention IG @ludenara. 

https://www.youtube.com/watch?v=dicgjskLVJc
mailto:resepmain@ludenara.org


http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html

http://www.ted.com/pages/sole_toolkit

Ludere Nusantara (Ludenara) adalah sebuah organisasi nirlaba yang 
fokus pada implementasi pendekatan pembelajaran interaktif berbasis 
game (game-based learning) untuk peningkatan kualitas pendidikan di 
Indonesia.

Kami di Ludenara percaya bahwa game, dengan pendekatan yang tepat, 
dapat dioptimalkan menjadi sebuah media pembelajaran yang efektif 
sekaligus memberikan dampak yang positif. Untuk itu setiap kegiatan 
Ludenara fokus untuk mengedukasi publik terkait berbagai potensi 
game dan bagaimana bisa memanfaatkan game sebagai sebuah media 
pembelajaran sekaligus memotivasi berbagai bentuk perubahan positif.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Ludenara fokus pada berbagai 
program peningkatan kapasitas bagi orang tua, guru, aktivis pendidikan, 
komunitas, serta berbagai pihak yang tertarik untuk memanfaatkan 
game dalam proses pembelajaran serta terlibat aktif untuk peningkatan 
kualitas pendidikan di Indonesia.

Kontak
http://ludenara.org
Novieta Wibowo (Novie)
Email: novie@ludenara.org
Phone: 0858 1448 8298

http://ludenara.org/
mailto:novie@ludenara.org

