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Perkembangan  Anak: 
- memiliki kemampuan kognitif dan komunikasi yang masih terbatas
- Memiliki kemampuan beradaptasi yang besar terhadap teknologi

Anak-anak dan Permainan:
Melalui sebuah permainan anak dapat belajar banyak hal, karena dengan bermain anak-
anak merasa senang dan mampu berkonsentrasi lebih lama sehingga kemampuan 
mengingat mereka menjadi lebih baik. 

Anak-anak  dan Teknologi:
digital native  dilahirkan pada era digital  yang   sangat mudah beradaptasi dan melebur dengan teknologi, hal ini dapat dilihat dari 
kemampuan interaksi mereka yang sangat baik terhadap teknologi digital  anak lebih suka  mencari informasi melalui You Tube 
karena anak memiliki sifat belajar secara mandiri

Permainan Digital:
- permainan yang menggunakan media elektronik. Gim menjadi lebih menarik karena berupa 

gambar hidup/ bergerak serta dilengkapi dengan  suara dan musik yang menghidupkan suasana
- dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam sebuah pembelajaran

Pembelajaran Sastra Anak:
-sesuai dengan kategori pemrosesan informasi, penggunaan model pembelajaran berpikir 
induktif dan inkuiri, mengingat bahwa belajar merupakan rekonstruksi pengalaman dan 
proses mandiri yang kreatif



Gim Edukasi 

Sesuai dengan pendidikan kontemporer  (1) digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan 
siswa; (2) merupakan keterampilan proses belajar hidup; dan (3) merupakan hasil dari  proses belajar aktif. 

(1) tumbuh berbasis pada perubahan masyarakat; (2) merupakan rekontruksi pengalaman sekarang; dan (3) peduli dengan masa 
depan serta cara membentuknya, telah menguatkan bahwa aliran filosofi ini sangat sesuai sebagai landasan pengembangan kurikulum 
bagi masyarakat modern, yakni masyarakat yang mengalami perubahan sangat cepat karena proses penyesuaian diri yang harus 
dilakukan terhadap masalah-masalah kompleks yang dihadapi.  

. Manfaat bagi guru: membantu guru mempermudah, menyederhanakan,  dan mempercepat proses 
pembelajaran, menyajikan informasi atau keterampilan secara utuh, lengkap dan sistematis sesuai 
tingkat kemampuan dan alokasi waktu; membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi psikologis 
dalam dirinya dengan memusatkan perhatian, memelihara keseimbangan mental, dan mendorong 
belajar mandiri. 
Manfaat  bagi siswa adalah: membantu siswa memperoleh prior knowledge (pengetahuan awal) 
berdasarkan gambar dan menambah minat thd pembelajaran



Contoh Gim Berbasis Cerita 
Rakyat



Implemetasi Gim Joko Tingkir dalam Pembelajaran Sastra Anak

Pembelajaran Sastra 
Anak: Apresiasi 
Sastra: mengenali 
unsur-unsur 
intrinsik

Kajian 
Struktural 
Cerita Rakyat 
Joko Tingkir

Penelusuran 
sastra 
lisanBermain 
dan Bersastra

Bermain dan Bersastra.doc
Bermain dan Bersastra.doc
Bermain dan Bersastra.doc


Keutamaan gim JK sebagai 
sumber belajar PSA

Memiliki penggambaran 
tokoh dan penokohan yang 

kuat

memiliki latar yang jelas dan  
mudah dikenali anak

memiliki rangkaian peristiwa yang 
memudahkan anak untuk 
mengikuti jalannya cerita

mengusung tema dan karakter 
tokoh yang diminati anak dan 

sesuai dengan segala jenjang umur



Terima Kasih
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