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Pemantapan Konsep Penjumlahan dengan Permainan Twee 

Twee adalah salah satu permainan yang diadaptasi dari salah satu permainan yang 

tersaji di website rekenweb, sebuah situs milik Utrecht University, Belanda. Twee 

yang dalam bahasa Indonesianya berarti dua ini, merupakan salah satu permainan 

yang dapat digunakan sebagai media pemantapan materi pembelajaran untuk siswa 

kelas 1 SD, khususnya pada materi penjumlahan.  Untuk memenangkan permainan 

ini, siswa tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan penjumlahan dengan benar, 

tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menyusun strategi. 

 

Gambar 1.  Tampilan Permainsan Twee di Website 

Meskipun membutuhkan strategi khusus, permainan ini didesain sesederhana 

mungkin, menarik, dan mudah untuk dimainkan, sehingga dapat dimainkan oleh 

anak-anak dan orang dewasa. 

Pada website resminya, permainan ini dapat dimainkan dengan tiga tingkat kesulitan 

yang berbeda; yakni mudah, sulit, dan sangat sulit. Akan tetapi, guna menyesuaikan 

sasaran pembelajaran, pada lembar kegiatan ini, permain Twee disajikan dengan 

tingkat kesulitan yang mudah. Bermainan ini dapat dimainkan secara berkelompok 
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maupun sendiri. Akan lebih menarik lagi jika permainan ini dimainkan oleh beberapa 

kelompok pada waktu yang bersamaan, karena masing-masing kelompok bisa saja 

menggunakan strategi yang berbeda. 

Berikut ini disajikan petunjuk awal dan aturan permainan Twee: 

Petunjuk Awal 

1. Guntinglah table  pada lampiran menjadi 25 potong kartu bilangan masing-

masing terdiri dari satu kartu berwarna merah dan 24 kartu bilangan dengan 

nomor 1-24. 

 

 

Gambar 2. Contoh Cara Menyusun Kartu Bilangan Secara Acak 

 

2. Susunlah kartu bilangan tersebut secara acak sehingga berbentuk table dengan 

ukuran 5x5,  dengan syarat kartu berwarna merah diletakkan tepat ditengah-

tengah seperti pada gambar 2. 

Aturan permainan 

1. Susunlah 2 kartu bilangan tersebut baik dari berbagai arah, baik dari kiri ke 

kanan, kanan ke kiri, dari atas ke bawah, maupun dari bawah ke atas, sehingga 

keduanya berjumlah 25, dengan cara memindahkan kartu berwarna dengan 

kartu dengan nomor yang anda inginkan, seperti yang terlihat pada gambar 3a 

dan gambar 3b. 
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 3.a 3.b 

Gambar 3. Contoh Proses Pemindahan Kartu Bilangan 

 

2. Ingat! Kartu merah hanya bisa ditukar dengan kartu dengan nomor yang jika 

didekatkan kartu bilangan yang ada di empat penjuru kartu kartu merah, akan 

berjumlah 25. 

 

Gambar 4. Gambar Kartu yang Telah Berhasil “Dijumlahkan” 

 

3. Dua kartu bilangan yang telah berhasil dijumlahkan kemudian ditutup. 

4. Pemenang permainan ini adalah kelompok yang berhasil menutup semua 

kartu bilangan seperti gambar 5. 
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Gambar 5. Kartu-Kartu yang Telah Berhasil Ditutup, dan Permainan Berakhir 

 

Untuk memainkannya dengan applikasi java, dapat anda lakukan dengan mengakses 

link berikut ini: 

 http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03150/toepassing_rekenweb.html 

 

== Selamat Bermain == 

^_^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/03150/toepassing_rekenweb.html


Review Games Rekenweb 

Dwi Afrini Risma (20112812009) IMPOME Unsri 2011 | 5  
 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24  


