
Nusantara Bermain Bermakna

Dunia pendidikan Indonesia saat ini dilandai berbagai macam tantangan.
Menurut kami ada dua tantangan yang sebaiknya segera dihadapi.
Pertama, learning loss yang diakibatkan oleh pandemi, dan menjawab
kebutuhan pendidikan di dunia yang makin dinamis dengan banyaknya
distribusi.

Kami yakin bahwa metode belajar game based learning (GBL) dengan
manfaatnya untuk meningkatkan efektivitas belajar, dan melatih
kecakapan abad 21 yang sangat kompleks, memiliki peran yang sangat
besar dalam menyelesaikan tantangan ini.

Dengan bekerja sama dengan Kemendikbudristek dalam Program
Organisasi Penggerak, kami belajar bersama guru-guru agar mereka
mampu dan mau menerapkan GBL untuk menghadirkan pembelajaran
yang menyenangkan dan bermakna.
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Jangkauan Program

Jumlah Guru dan Kepala
Sekolah Berdasarkan Mata
Pelajaran

Program ini diikuti oleh 80 kepala sekolah, 240 guru dari Bogor,
Bandung, Semarang, Pekalongan, Malang, dan Lombok Utara

Untuk Kepala Sekolah, mereka mendaftarkan sesuai dengan
keinginan menerapkan GBL dalam mata pelajaran tertentu
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Memahami Bermain
Sebagai  Proses Belajar

dan Game Sebagai Media
Pembelajaran

Memilah dan Memilih
Game Untuk Media

Belajar

Masih banyak yang menganggap 'bermain'
dan 'belajar' itu dua hal yang berbeda. Jadi

kalau banyak main artinya ya jadi kekurangan
waktu untuk belajar, atau kalau keseringan

belajar sama dengan jarang bermain. 
 

Ternyata pemikiran di atas kurang tepat lho!
Karena setelah meneliti aktivitas bermain

secara ilmiah, ternyata diketahui kita menukan
banyak sekali pembelajaran yang terjadi saat

bermain. 

Untuk memahami game apa yang sesuai
dengan proses pembelajaran yang ingin kita

hadirkan, kita bisa mulai memahami berbagai
macam klasifikasi game.

 
Setelah memahami klasifikasi game kita bisa
mengikuti langkah-langkah praktis yang bisa

membantu kita memilih game yang paling
cocok.
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Memahami Konsep Dasar
Game Based Learning

Persiapan, Implementasi,
dan Tindak Lanjut Sesi
Game-Based Learning

Setelah bisa mencermati bermain sebagai
proses belajar, dan potensi game sebagai

media pembelajaran kita juga harus paham
cara membungkus semua ini dalam sebuah

proses belajar yang utuh.
 

Dengan mengimplementasikan protokol GBL
kita bisa memastikan proses belajar yang
bermakna bisa terjadi sebelum, saat dan

sesudah bermain game. 

Saat mengimplementasikan GBL kita harus
memahami cara menyiapkannya, bagai mana

cara memfasilitasi sebuah sesi GBL saat
sedang bermain dan proses diskusi

setelahnya.
 

Memfasilitasi sesi GBL juga membutuhkan
proses iterasi agar kita terus bisa

meningkatkan kualitas pembelajaran yang
terjadi bagi peserta didik dan kita sendiri

sebagai fasilitator.
 



Modul-modul NBB

Modul Tulis
Modul yang mendetailkan semua topik
pembelajaran dalam program NBB dengan singkat
jelas dan menarik.

Modul Video
Dalam format ini semua topik dibahas ulang semua
topik pemelajaran agar lebih mudah dipahami serta
menambahkan berbagai macam informasi penting yang
berkaitan.

Modul Podcast
Kami berbincang dengan para profesional dari berbagai
macam bidang yang telah mengimplementasikan GBL
untuk berbagai macam kebutuhan pembelajaran,
seperti untuk perdamaian, toleransi, kesehatan
masyarakat, dan kebutuhan mengajar akademis.

Modul lengkap dapat
diakses pada link berikut
ludenara.org/nusantara-
bermain-bermakna/



Modul Game Kreatoria

Untuk memudahkan implementasi GBL para peserta, kami mendesain
board game khusus dengan tema yang yang menarik anak-anak generasi
Z dan mudah dimodifikasi agar bisa digunakan untuk berbagai macam
kebutuhan pembelajaran.

Saat menggunakan game ini sebagai media pembelajaran, guru-guru bisa
mengajak para peserta didiknya untuk merancang berbagai macam
konten online yang sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin
dibahas.



MAMPU

Paham Mengapa GBL Penting

Paham Bagaimana teknis
implementasi GBL

Paham Apa yang harus dilakukan

Implementasi GBL itu Mudah

GBL memberikan banyak Manfaat

Untuk setiap masalah ada Solusinya

MAU

Tujuan Utama Diklat NBB

Dengan banyaknya topik NBB dan waktu yang sangat terbatas untuk aktivitas
diklat utama, kami sadar penyampaian materi tidak akan efektif. Untuk melampaui
tantangan ini, kami memfokuskan aktivitas diklat agar para peserta Mau dan
Mampu melaksanakan proses GBL dikelas.

Dengan kemauan dan pengalaman implementasi GBL, para peserta akan giat
mempelajari sisa topik NBB yang sudah tersedia di modul-modul secara mandiri.

Mendorong Peserta untuk Mampu dan Mau
mengimplementasikan GBL di kelasnya

2 JAM X 4 SESI



Diklat Hari Pertama

Diklat hari pertama dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama diklat ini
membahas berbagai macam tantangan-tantangan utama dunia
pendidikan saat ini serta mengapa metode GBL memiliki peran yang besar
untuk memitigasi tantangan-tantangan ini.

Untuk bagian kedua kami mengudang guru-guru dari partner daerah yaitu
Mas Nuno Riza dan Mas Okwan Himpuni untuk menceritakan langsung
praktik baiknya mengimplementasikan GBL dikelasnya

Aktivitas Program

Rekaman dapat diakses
pada link berikut
ludenara.org/nusantara-
bermain-bermakna/



Hari kedua kami mengundang game desainer Kreatoria, Mas Brendan
Satria yang secara langsung mengenalkan gamenya. Tim kami
mencontohkan secara langsung cara memainkan Kreatoria versi
sederhana.

Setelah menonton tim kami main game Kreatoria, para peserta kami ajak
untuk langsung mencoba memainkan Kreatoria dengan Mas Brendan
sebagai fasilitator.

Diklat Hari Kedua

Aktivitas Program

Rekaman dapat diakses
pada link berikut
ludenara.org/nusantara-
bermain-bermakna/



Setelah memahami cara bermain Kreatoria secara sederhana, di hari
ketiga kami mengajak para peserta untuk mencoba memainkan Kreatoria
secara lengkapnya.

Versi lengkap Kreatoria ini menambahkan sedikit kompleksitas yang
dirancang untuk mendorong proses pembelajaran yang lebih bermakna
lagi.

Diklat Hari Ketiga

Aktivitas Program

Rekaman dapat diakses
pada link berikut
ludenara.org/nusantara-
bermain-bermakna/



Setelah mencoba dua cara memainkan Kreatoria, kami memotivasi para
peserta untuk segera mencoba memainkan Kreatoria bersama siswa-
siswinya. 

Untuk itu tim Ludenara menemani para peserta guru untuk membuat
rencana aksi secara sederhana yang mendetailkan materi pembelajaran
apa yang ingin dieksplorasi dengan Kreatoria bersama tanggal rencana
implementasinya.

Diklat Hari Keempat

Aktivitas Program

Rekaman dapat diakses
pada link berikut
ludenara.org/nusantara-
bermain-bermakna/



Peserta kelompok ini menjawab sesuai dengan materi 
yang dipelajari saat diklat dan tertera dalam modul 
secara  lengkap mengenai hal-hal yang bisa dilakukan 
agar proses GBL bisa berjalan dengan baik.

Sebuah survei sederhana kami rancang untuk mengukur tingkat
pemahaman peserta mengenai apa yang harus dilakukan sebagai GBL
fasilitator saat sesi pembuka, sesi bermain, dan sesi diskusi GBL. 
Survei ini diisi oleh 152 peserta setelah hari ke-4 diklat.

Hasil jawaban dari survei ini kami bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan
jawaban yang diberikan peserta

Peserta kelompok ini menjawab sesuai dengan materi 
yang dipelajari saat diklat dan tertera dalam modul 
mengenai hal-hal yang bisa dilakukan agar proses GBL 
bisa berjalan dengan baik.

Peserta kelompok ini menjawab berdasarkan 
pemahaman pribadi mengenai hal-hal yang bisa 
dilakukan agar proses GBL bisa berjalan dengan baik.

Pengukuran Dampak
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Sesi Pembuka 

Sesi Bermain 

Sesi Diskusi 

Hasil Survei NBB

Berdasarkan data ini kita bisa lihat bahwa untuk setiap pertanyaan, lebih
dari 50% peserta menjawab sesuai dengan materi yang dipelajari saat
diklat dan yang tertera dalam modul (menjumlahkan kelompok biru dan
hijau).

Kami yakin jika para peserta di kedua kelompok ini menerapkan metode
GBL dalam kelasnya sesuai dengan jawaban mereka, maka peserta didik
mereka akan mengalami pembelajaran yang menyenangkan dan
bermakna.

Berikut adalah jumlah persentase per kelompok



45,5% dari peserta
merasa sangat puas,

dan 37,5% merasa
puas dengan program

NBB secara
menyeluruh

83%

Persentase Kepuasan Peserta



Cerita
Perubahan

Stevy Henky Saputra - Guru Kelas VII
Bimbingan Konseling

Peserta didik saya yang 
tuna rungu biasanya mudah

mengalah saat diberi 
kesempatan berbicara, namun

kali ini dia tidak mau mengalah. 
Luar biasa.

Hal-hal menarik apa saja yang
terjadi ketika sesi Game-Based
Learning Kreatoria?

Tujuan Pembelajaran

Peserta dapat berbicara dihadapan publik.



Cerita
Perubahan

Vias Putri R ,S.Pd - Guru Kelas VII
Seni Budaya

Siswa menjadi aktif dan materi 
pelajaran tersampaikan 

dengan baik.

Hal-hal menarik apa saja yang
terjadi ketika sesi Game-Based
Learning Kreatoria?

Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat membuat komik yang menarik.
 



Terima Kasih

Hubungi Kami

novie@ludenara.org

0858 1448 8298


