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Abstrak: Gamifikasi dalam belajar merupakan alternatif jawaban yang memiliki potensi untuk 

menjawab keluhan pengguna e-learning konvensional. Banyak yang mengeluhkan bahwa e-

learning konvensional justru membuat pengguna tidak termotivasi dan harus menyempatkan 

waktu yang lebih untuk mempelajari sistem yang diterapkan. Padahal, e-learning pada 

dasarnya diciptakan untuk membentuk kemandirian belajar pengguna, dengan cara 

meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Motivasi dan keterlibatan hanya 

akan terjadi jika pengguna meluangkan waktu dan konsentrasinya pada sistem belajar di 

platform e-learning. Oleh karena itu, perlu adanya sistem belajar baru yang membuat pengguna 

betah dan merasakan peningkatan yang terjadi pada diri mereka. Gamifikasi adalah salah satu 

konsep yang dapat memfasilitasi kebutuhan tersebut. Sudah terbukti, setiap orang senang 

bermain game, dan banyak yang menghabiskan waktu untuk kegiatan ini. Sehingga, kenapa 

tidak mekanisme game ini kita terapkan pada hal belajar. Terutama untuk peningkatan 

keterampilan mengajar para calon guru. 

 

Kata kunci: pembelajaran, gamifikasi, TPACK 

 

Institusi keguruan merupakan andalan pemerintah dalam membentuk dan menyediakan 

guru yang berkualitas. Para mahasiswa yang sudah menetapkan hati untuk menjadi guru, di 

pendidikan keguruan ini dibekali dengan dua hal, keilmuan substansi dan keilmuan 

pengajaran. Kedua bidang tersebut harus dikuasai mahasiswa untuk dikatakan layak 

mengikuti pendidikan profesi keguruan lanjutan, yang kemudian akan disematkan gelar 

guru profesional. Dalam implementasinya, institusi keguruan mengupayakan banyak 

inovasi untuk menyelenggarakan program pendidikan keguruan. Mulai dari istilah dual 

mode, pendidikan jarak jauh, hingga program sertifikasi lainnya. Pengembangan profesi 

guru dibentuk sejak menjadi mahasiswa keguruan. Pada masa perkuliahan mereka sudah 

diperkenalkan dengan keilmuan pendidikan dan pembelajaran. Pengembangan profesi bisa 

dipandang sebagai proses pengalaman belajar menjadi guru, dimulai dari berlatih mengajar 

didalam praktikum hingga ke kelas-kelas di sekolah (Luft dan Hewson, 2014). 

Berdasarkan konsep tersebut, pendidikan keguruan harusnya melibatkan pengalaman 

belajar yang komprehensi, dari teori, konsep, hingga praktik. Belajar adalah proses 

individu dan profesional, individu dan kolektif, teknis dan pendekatan penelusuran 

(Lieberman, 1995). 
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Kendala yang dihadapi institusi keguruan saat ini banyak datang dari fasilitas dan 

kesempatan praktikum mengajar. Tidak semua institusi dapat menyediakan fasilitas dan 

kerjasama dengan lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan praktik seluruh mahasiswa 

keguruannya. Jika mahasiswa sendiri yang tidak mencari kesempatan tersebut, misal 

mengajar di rumah-rumah singgah, bimbingan belajar, ataupun belajar privat, maka 

mereka hanya akan memiliki sedikit sekali pengalaman mengajar ketika menjelang 

kelulusan. Hal ini tentu akan berdampak pada persepsi pengguna lulusan, dimana mereka 

menginginkan tenaga yang memiliki pengalaman mumpuni, baik pengetahuan dan 

keterampilan. Secara teoritis, pembelajaran pada pendidikan keguruan harus memenuhi 

beberapa prinsip, seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. 

Pengalaman menjadi komponen penting dalam pendidikan keguruan, dan hal ini 

yang kadang belum bisa dimaksimalkan institusi keguruan dalam memfasilitas 

pembelajaran untuk para calon guru. Shulman (Dixon, et. al., 2014) mengindikasikan 

bahwa kunci pemahaman dasar dari kompetensi mengajar adalah persimpangan antara 

pengetahuan substansi dan pengetahuan pedagogi, terutama kapasitas guru untuk 

mengubah pengetahuan kedalam bentuk rangkaian aktivitas yang bisa diikuti dan dipahami 

peserta didik. Oleh karena itu, keterampilan akan pengajaran menjadi hal penting yang 

harus dipraktikkan selama menjadi mahasiswa pendidikan keguruan. Sebagai pusat 

unggulan inovasi dalam pendidikan dan pengajaran, institusi keguruan memiliki kewajiban 

dalam menyediakan inovasi dalam bidang pengajaran, disegala bidang. Permasalahan 

diatas menjadi tantangan dan salah satu prioritas untuk diselesaikan. Berdasarkan karakter 

mahasiswa calon guru saat ini, solusipun harus menyesuaikan dengan pengguna solusi 

tersebut. Literasi digital yang sudah mumpuni dari para mahasiswa menjadi dasar 

pemilihan solusi. Salah satu yang bisa dipilih adalah gamifikasi belajar (gamification), 

yaitu penerapan mekanika game kedalam non-game context. 
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Tabel 1 Deskripsi Prinsip Pembelajaran pada Bidang Keguruan 

Sifat Deskripsi 

Content focus Memahami tujuan pembelajaran dan mendalami bagaimana mahasiswa 

mempelajari substansi 

Active learning Mengulas pekerjaan dan data mahasiswa, memimpin diskusi, mengamati 

mahasiswa mengajar dan memberikan timbal balik 

Coherence Menyediakan relevansi antara sistem kepercayaan guru untuk 

membangun inisiatif dan motivasi profesi 

Duration  Bekerja sebagai kelompok antar disiplin pada satu semester untuk 

sebuah proyek 

Collective participation Bekerja bersama guru pada sebuah program pada pembelajaran 

sebenarnya di sekolah 

Sumber: Stewart (2014) 

 

E-LEARNING 2.0, MOBILITAS, DAN INTERAKTIVITAS 

Dua puluh tahun ke belakang, teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran 

yang signifikan dalam mengubah kerangka pelaksanaan pengembangan karir profesional 

keguruan (Jimoyiannis, 2013). Mempersiapkan guru untuk secara efektif menggukan TIK 

dalam pembelajaran sudah menjadi isu pembelajaran Abad 21, baik dalam tataran 

kebijakan maupun implementasi. Guru tidak hanya dituntut untuk menggunakan TIK 

dalam keseharian, namun juga untuk menyampaikan materi dalam pembelajaran. Dan 

salah satu teknologi yang harus dikuasai guru adalah tentang pelaksanaan e-learning. E-

learning merupakan sistem pembelajaran elektronik yang mencakup berbagai jenis media 

yang dapat memberikan dan menampilkan teks, audio, gambar, animasi, dan video 

streaming, dan termasuk aplikasi teknologi dan proses seperti audio atau video tape, TV 

satelit, CD-ROM, dan pembelajaran berbasis komputer, baik menggunakan intranet, 

extranet atau berbasis website (Tavangarian, dkk, 2004). E-learning memiliki kelebihan 

dibandingkan sistem konvensional yaitu, menghemat waktu proses belajar mengajar, 

mengurangi biaya perjalanan, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, dan 

sebagainya (Hannay dan Newvine, 2006). 

Teknologi web 2.0 menjadikan e-learning konvensional menjadi sebuah 

lingkungan belajar, dimana aktivitas dan interaktivitas antara pengelola (misal dosen dan 

guru) dan peserta (misal mahasiswa dan siswa) melakukan pembelajaran. Dalam perspektif 

web 2.0 sebagai lingkungan belajar, maka kerangka seperti Gambar 1 ini harus dipenuhi. 

Dalam penerapannya, e-learning 2.0 akan memfasilitas prinsip lingkungan belajar 

yang sudah seharusnya ada. Prinsip ini penting, karena e-learning 2.0 bukan hanya sebagai 

alat penyampai materi atau assesmen, namun lebih sebagai lingkungan dimana seluruh 
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aktivitas sudah dapat difasilitasi dalam satu platform. Prinsip itu adalah: equality 

(persamaan), choice (pemilihan), reflection (refleksi), praxis (praktik), dan reciprocity 

(timbal balik) (Stewart, 2014). Kelemahan e-learning seperti dijelaskan dibagian 

pendahuluan adalah demotivasi dan waktu yang tidak efisien. Dengan menginetgrasikan 

elemen permainan dalam aktivitas bekerja, harapan yang ada adalah untuk meningkatkan 

motivasi (Scheiderman, 2004), namun untuk melakukan hal tersebut, pengembang perlu 

memerhatikan dengan seksama integrasi tugas dan latihan dalam peracangan permainan 

tersebut (Von Ahn dan Dabbish, 2008). 

 

 
Gambar 1 Kerangka Pedagogi dalam Platform Web 2.0 (Jimoyiannis, et. al., 2013) 

 

 

KERANGKA TPACK 2.0 

TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge adalah kerangka 

yang dikembangkan berdasarkan kerangka PCK (Pedagogy Conctent Kowledge) dari 

Shulman (1987, 1986), yang bertujuan untuk menerangkan hubungan antara ketiga 

komponen TPACK dalam menyelenggarakan pembelajaran yang efektif berbantuan 

teknologi (Koehler dan Mishra, 2006). Kerangka ini muncul sebagai jawaban 

perkembangan kompetesi profesional yang harus dimiliki seseorang dibidang pengajaran, 
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tidak hanya guru, namun meliputi tenaga pengajar lainnya. Ini adalah dampak bahwa TIK 

sudah banyak mempengaruhi berbagai sektor penyelenggaraan pendidikan. 

 

 
 

Gambar 2 Kerangka Hubungan Elemen TPACK 

 

Kerangka TPACK menawarkan banyak kemungkinan untuk hadirnya kajian dan 

penelitian dibidang pendidikan, terutama bidang peningkatan profesionalisme guru. 

Kurikulum pendidikan keguruan rata-rata sudah memasukkan substansi penguasaan 

teknologi dalam profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Dengan input mahasiswa 

yang sudah memiliki literasi teknologi yang cukup, maka institusi keguruan harus 

memikirkan bagaimana memaksimalkan potensi ini. Harus ada strategi yang 

memungkinkan kompetensi TPACK terbentuk dan menjadi aktivitas dalam pengajaran. 

 

GAMIFIKASI SEBAGAI LINGKUNGAN BELAJAR 

Gamifikasi adalah sebuah proses yang bertujuan mengubah non-game context 

(contoh: belajar, mengajar, pemasaran, dan lain sebagainya) menjadi jauh lebih menarik 

dengan mengintegrasikan game thinking, game design, dan game mechanics (Takahashi 

dalam Seaborn dan Fels, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, gamifikasi telah 

berkontribusi dan menjadi tren dalam sektor bisnis dan marketing, dan akhir-akhir menarik 

perhatian akademisi, pendidik, dan praktisi dari banyak domain (Seaborn dan Fels, 2015). 

Gamifikasi adalah pendekatan penting dan urgen dalam pembelajaran saat ini, teknik 
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tersebut memfasilitasi belajar dan meningkatkan motivasi dengan menggunakan elemen 

permainan, mekanisme, dan berpikir dalam permainan (Kapp, 2012). Gamifikasi telah 

memacu banyak stakeholder, seperti marketers, human resources professionals, dan pihak 

korporasi untuk mengimplementasi hal tersebut. Variabilitas sektor implementasi pun 

sudah sangat luas, contohnya pendidikan (Khan Academy), tutorials (Ribbon Hero), 

kesehatan (Health Month), pengelolaan tugas (Epic Win), kebersinambungan 

(Recyclebank), crowdsourced science (Fold It), dan pemrograman (Stack Overflow) 

(Deterding, 2012). 

Gamifikasi didasarkan pada teori psikologi yang dinamakan self-determination 

dimana dua jenis motivasi teridentifikasi (Gene, et. al., 2014). Secara spesifik, extrinsic 

motivation didasarkan pada aspek seperti uang, skor, kegagalan, dan keberhasilan. Dan 

dilain pihak instrinsic motivation dihubungkan dengan autonomi diri, mempertahankan 

keyakinan dan pendirian, dan ketertarikan pada subjek. Teori ini memperkenalkan 

kebutuhan psikologi pada diri manusia, yang mana akan menghasilkan kebahagiaan dan 

motivasi ketika mereka digabungkan (Groh, 2012). Pada awalnya, gamifikasi adalah 

strategi belajar di industri untuk meningkatkan keterlibatan antara pihak industri dan 

konsumen. Banyak dari industri membuat sebuah platform yang mana didalamnya mereka 

akan mempertahankan keterlibatan konsumen untuk terus mempercayai dan menggunakan 

produk-produknya. Beberapa perusahaan yang menggunakan strategi disajikan dalam 

Gambar 3. 

 
 

 
 

Gambar 3 Korporasi yang Menggunakan Gamifikasi 

 

Perkembangan selanjutnya, gamifikasi tidak hanya menjadi strategi peningkatan 

keterlibatan konsumen saja, namun merambah ke pengembangan kapabilitas tenaga 

manajerial dan tenaga kerja industri. Sejak tahun 2010, gamifikasi dicobakan ke banyak 
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perusahaan multinasional dan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam membantu 

peningkatan kualitas sumber daya manusia di perusahaan. Hal ini dipandang positif, karena 

peningkatan kualitas karyawan berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas produk 

dan penjualan. 

 

 
 

Gambar 4 Rerata Persentase Peningkatan yang Terjadi pada Perusahaan (Watson, 2014) 

 

 
 

Gambar 5 Rerata Persentase Ketertarikan pada Game Demografi Usia (Watson, 2014) 

 

Gambar 4 dan Gambar 5 merupakan bukti bahwa manusia menyukai aktivitas 

dalam game. Manusia cenderung menyukai aktivitas yang memiliki relevansi dengan 

kepuasan dan peningkatan performa. Dalam setiap game, komponen yang paling 

berpengaruh adalah game based, game mechanics, estetika, game thinking, engagement, 

dan people (Farozi, 2016). Keterlibatan, motivasi, dan pencapaian adalah hal yang tidak 

terpisahkan, kita bisa terlibat dengan aktif dalam satu hal karena pasti memiliki motivasi 

untuk meningkatkan kapabilitas. Sama halnya dengan mahasiswa pendidikan keguruan, 

mereka akan terlibat aktif untuk menjadi guru yang profesional, jika termotivasi dan sadar 

bahwa telah terjadi pencapaian pada dirinya. 
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KERANGKA OCTALYSIS DAN TAKSONOMI BLOOM (REVISI) 

Kerangka Octalysis (Octagon Analysis) adalah kerangka yang membantu 

perancangan game dan software agar memiliki mekanisme game (Chou, 2014). Didalam 

kerangka ini terdapat delapan elemen yang dapat meningkatkan elemen game dalam 

sebuah sistem, terutama untuk game dan software. Kedelapan elemen tersebut adalah: (1) 

epic meaning and calling; (2) development and accomplishment; (3) empowerment of 

creativity and feedback; (4) social influence dan relatedness; (5) ownership dan 

possession; (6) scarcity dan impatience; (7) unpredictability dan curiosity; dan (8) loss dan 

avoidance (Fischer, et. al., 2016). 

 

 

 
Gambar 6 Kerangka Octalysis untuk Game dan Software Design (Chou, 2014) 

 

Secara sederhana, kedelapan elemen ini dapat diimplementasikan dalam sebuah 

platform web 2.0 ataupun mobile learning. Dan setiap elemen akan diimplementasikan 

melalui satu atau lebih aktivitas dan tools. Perlu diperhatikan, bahwa gamifikasi tidak 

hanya melakukan permainan, namun ada kompetisi yang melibatkan banyak orang. Oleh 
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karena itu, gamifikasi dalam belajar hendaknya diwadahi dalam sebuah jaringan yang 

semua pengguna dapat terhubung dengan pengguna lainnya. Kerangka Octalysis ini jika 

diterapkan dalam tujuan peningkatan komeptensi TPACK calon guru, maka dibutuhkan 

adaptasi yang sesuai dengan karakter tujuan. Adaptasi itu berupa penyesuaian yang 

melibatkan kerangka lain tentang pembelajaran. Dalam kajian ini, penulis mengusulkan 

adanya integrasi kerangka Taksonomi Bloom (revisi) tentang jenis tujuan pendidikan yang 

meliputi kognitif, afektif, dan psikomotor. Melalui Taksonomi Bloom, kompetensi TPACK 

akan diklasifikasi berdasarkan tingkat kesulitan dari yang mudah hingga sulit dicapai. Dan 

klasifikasi ini nantinya akan menjadi dasar level yang dieksekusi dalam kerangka 

Octalysis. 

 

SIMPULAN 

Peningkatan profesionalisme guru dimulai dari individu menempuh pendidikan 

keguruan atau setara dengan pendidikan sarjana. Pada tahap ini, mereka dibekali 

pengetahuan dan keterampilan dalam bidang substansi keilmuan dan substansi pedagogi. 

Penyelenggaraan pendidikan keguruan harus memiliki porsi yang besar dalam hal praktik 

pedagogi, yang melibatkan kemampuan penguasaan materi, pengjaran, dan teknologi. 

TPACK saat ini sudah mampu memfasilitasi kesemua hal tersebut, tinggal institusi 

keguruan yang memiliki kewajiban menyelenggarakan pendidikan kearah yang 

dibutuhkan. 

Inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan keguruan sudah banyak dilakukan, dari 

yang berorientasi pada kompetensi diri hingga pembangunan infrastruktur belajar. 

Gamifikasi adalah upaya yang bisa dilakukan oleh institusi keguruan untuk membangun 

lingkungan belajar diantara calon guru tersebut. Tujuan umumnya adalah membangun 

motivasi, keterlibatan, dan pencapaian pada calon guru. Jika hal ini bisa diwujudkan, maka 

motivasi internal dari diri individu untuk menjadi guru yang profesional tidak lagi sebatas 

angan-angan. 
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