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ABSTRAK

Perkembangan game saat ini sebanding dengan perkembangan teknologi, karena secara
tidak langsung semakin berkembang macam-macam teknologi juga menciptakan banyak variasi
dan jenis game, mulai dari game pc, console, maupun mobile. Perkembangan lainya adalah dalam
bidang software yaitu operating system Android yang kini sudah sudah banyak digunakan sebagai
operating system untuk mobile phone.

Berdasarkan keadaan inilah maka penelitian ini dilakukan, penelitian ini menitik
beratkan pada game edukasi karena di dalam game edukasi terdapat banyak hal yang menarik dan
variatif tentang sekolah serta dapat membantu para siswa dalam belajar. Game edukasi ini
diimplementasikan di mobile phone yang menggunakan operating system Android dengan edukasi
yang diangkat adalah tentang matematika (penambahan, pengurangan, dan perkalian). Untuk
menambah tingkat fun dari game ini maka ditambahkan genre game race dan accelerometer
sebagai kontrol game.

Dari pembuatan game ini diketahui bahwa game dapat mempermudah user (siswa SD
kelas satu dan dua) dalam belajar matematika dasar (penambahan, pengurangan, dan perkalian),
akan  tetapi user masih kesulitan dalam menggunakan accelerometer sebagai kontrol game.

Kata kunci: game, edukasi, Android,race, matematika

ABSTRACT

The development of the game at this time is comparable with the development of
technology, because it does not directly growing a variety of technology also creates many
variations and types of games, ranging from pc games, console, and mobile. Other developments in
the field of software is the operating system of Android which is now widely used as an operating
system for mobile phones.

Under these circumstances, the study was conducted, this research focuses on
educational game because in the game there are a lot of education and a variety of interesting
things about the school and can help students learn. This educational game implemented on a
mobile phone that uses the Android operating system with a raised education is about math
(addition, subtraction, and multiplication). To add to the fun level of the game is then added to the
game genre as a race and accelerometer controls the game.

From the making of this game is known that the game can facilitate users (students
grade one and two) in learning basic math (addition, subtraction, and multiplication), but the user
will still have difficulty in using the accelerometer as a control game.

Keywords: game, education, Android, race, mathematics
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PENDAHULUAN
Perkembangan game saat ini sebanding dengan perkembangan teknologi, karena secara tidak

langsung semakin berkembang macam-macam teknologi juga menciptakan banyak variasi dan jenis
game, mulai dari game pc, console, maupun mobile. Kemudahan itu membuat game menjadi gaya
hidup bagi mayoritas orang, dikarenakan hampir setiap orang pernah memainkanya.

Perkembangan lainya adalah dalam bidang software yaitu operating system Android yang kini
sudah sudah banyak digunakan sebagai operating system mobile dan operating system Android
merupakan salah satu Platform pada perangkat mobile yang sudah memasukkan banyak fitur
multimedia.

Game edukasi merupakan cara untuk mewarnai dunia game, dikarenakan di dalam game
edukatif terdapat banyak hal yang menarik dan variatif tentang sekolah baik berhitung maupun
sejarah. Dengan adanya game ini diharapkan nantinya dapat meningkatkan intelegensi pemain yang
dalam hal ini ditekankan pada siswa. Game juga merupakan media yang sangat efektif untuk
menyampaikan suatu pesan kepada siswa.

Pada penelitian ini, penulis membuat game edukasi matematika (penambahan, pengurangan,
dan perkalian). Game ini diimplementasikan pada perangkat mobile berbasis Android karena
operating system Android ini sudah banyak digunakan. Untuk menambah tingkat fun dari game ini
maka ditambahkan genre game race di dalamnya dan teknologi accelerometer sebagai kontrol game.

Dari pembuatan game ini diharapkan dapat membantu anak-anak dalam belajar matematika
dasar (penjumlahan, pengurangan, dan perkalian) serta merubah pola pikir anak tentang pelajaran
matematika yang menakutkan dan dianggap sulit menjadi menyenangkan.

GAME EDUKASI
Game adalah permainan yang menggunakan media elektronik, merupakan hiburan berbentuk

multimedia yang dibuat semenarik mungkin agar pemain bisa mendapatkan sesuatu sehingga adanya
kepuasan batin[1].

Game mempunyai potensi yang sangat besar dalam membangun motivasi pada saat belajar.
Berbeda pada penerapan metode konvensional, untuk menciptakan motivasi belajar sebesar motivasi
dalam game dibutuhkan seorang guru atau instruktur yang berkompeten dalam pengelolaan proses
pembelajaran[2].

JENIS-JENIS GAME
Jenis-jenis game dapat diartikan pula dengan istilah genre. format sebuah game bisa murni

sebuah genre atau bisa merupakan campuran (hybrid) dari beberapa genre lain[3]. Jenis game adalah
sebagai berikut dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada [3]:

1. Quiz Game
Game jenis ini merupakan game dalam bentuk kuis. Contoh dari game jenis ini adalah game
quiz Who Wants to Be Millionaire.

2. Racing Game
Racing game adalag game tentang balapan. Contoh dari game ini yaitu Need for Speed.

3. Educational and Edutainment
Game ini lebih focus pada isi dan tujuan dari game. Game ini bertujuan memancing minat
belajar anak sambil bermain. Contoh dari game ini adalah boby bola.

ACCELEROMETER
Accelerometer adalah sebuah sensor sekaligus transduser yang berfungsi untuk mengukur

percepatan, mendeteksi dan mengukur getaran, ataupun untuk mengukur percepatan akibat gravitasi
bumi. Prinsip kerja dari transduser ini berdasarkan hukum fisika bahwa apabila suatu konduktor
digerakkan melalui suatu medan magnet, atau jika suatu medan magnet digerakkan melalui suatu
konduktor tersebut. Accelerometer yang diletakan dipermukaan bumi dapat mendeteksi percepatan 1 g
(ukuran gravitasi bumi) pada titik vertikalnya[4]. Cara kerja sensor accelerometer dapat dilihat pada
gambar 2.1 berikut.
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Gambar 1. Prinsip Kerja Accelerometer

ANDROID SDK
Android SDK adalah software yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi

untuk Android.Android SDK mencakup contoh proyek dengan menyertakan source code, alat
pengembang, emulator dan library yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi Android. Aplikasi di
tulis menggunakan bahasa pemrograman java dan berjalan di dalvik virtual machine, yaitu mesin
virtual yang di bangun khusus untuk pengembangan Android [5].
ADT

Android development tools adalah plug-in untuk eclipse yang di rancang untuk membuat
aplikasi Android. ADT memperluas kemampuan eclipse untuk menciptakan projek Android baru.
Membuat UI aplikasi, menambahkan komponen berdasarkan framework API dan menjalankan aplikasi
Android menggunakan Android SDK bahkan dapat membuat aplikasi dalam bentuk.apk untuk
didistribusikan [6].
ANDROID GAMES FRAMEWORK

Android games framework adalah sekumpulan library yang dibangun dengan menggunakan
pemrograman java yang diorganisasikan pada sebuah rancangan arsitektur untuk memberikan
kecepatan, ketepatan, kemudahan dan konsistensi di dalam pengembangan aplikasi atau pemecahan
suatu masalah. Pada Android games framework sudah terintegrasi dengan banyak sekali komponen,
antara lain : komponen user interface, komponen audio, komponen input output, sensor, dan 2D open
GL ES [7].

RANCANGAN SISTEM
Rancangan sistem ditunjukan dengan flowchart seperti pada gambar 2 berikut.
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Berikut penjelasan dari flowcart diatas, terdapat tiga menu dari sistem, yaitu play, score, dan
help. Jika player memilih play maka sistem masuk ke 3 pilihan level (level 1, level 2, dan level 3).
Pada awal memainkan game ini level yang bisa dimainkan hanya level 1 sedangkan untuk level 2, dan
level 3 masih terkunci. Setiap player memenangkan level, maka level berikutnya akan terbuka.

Player dinyatakan menang apabila berhasil menjawab soal pertanyaan dengan benar. Masing-
masing level mempunyai target poin yang harus dicapai oleh player, berikut target poin masing-
masing level:

i. Level I
Pada level I terdapat 5 soal yang harus dijawab oleh player. Dengan demikian pada level ini
player harus mampu mendapatkan maksimal poin yaitu sebanyak  50 poin (5 soal x 10 poin) atau
minimal poin sebanyak 40 poin (4 soal x 10 poin).

ii. Level II
Pada level II terdapat 10 soal yang harus dijawab oleh player. Dengan demikian pada level ini
player harus mampu mendapatkan maksimal poin yaitu sebanyak  100 poin (10 soal x 10 poin)
atau minimal poin sebanyak 90 poin (9 soal x 10 poin).

iii. Level III
Pada level I terdapat 150 soal yang harus dijawab oleh player. Dengan demikian pada level ini
player harus mampu mendapatkan maksimal poin yaitu sebanyak  150 poin (15 soal x 10 poin)
atau minimal poin sebanyak 140 poin (14 soal x 10 poin).

GAMEPLAY
Game yang dibangun pada penelitian ini merupakan game edukasi matematika. Game ini

diimplementasikan pada platform Android dan menggunakan fitur accelerometer sebagai kontrol
utama pada game play-nya. Dengan menggunakan fitur accelerometer, pergerakan karakter utama
dalam game lebih mudah. Game ini menggabungkan antara edukasi matematika dengan race yang
diharapkan user tidak merasa bosan ketika memainkanya.
a. Object

Tabel 1(a) Object Game.

Objek Nama Keterangan

Mobil
(player)

Mobil ini berperan sebagai player dalam game Mathematics
Car

Truk

Truk berperan sebagai rintangan yang menghalangi aktor utama
untuk menyelesaikan misi.
Truk merah mempunyai kecepatan yang lebih cepat dari truk
biru.

b. Environment

Tabel 1(b) Environment Game.

Objek Nama Keterangan
Angka

Jawaban
Merupakan nilai yang akan dicari oleh
player dan jawaban tiruan

Operator
Adalah operand matematika dasar yang
digunakan di dalam game ini.



Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komputasi 2014 (SENASTIK 2014) ISSN : 2302-7088
Bangkalan, 10-11 September 2014

MD - 239

Jalan
Sebagai media, tempat game
berlangsung.

c. Atribute
 Level

Game ini mempunyai tiga level yang berbeda, yaitu:
i. Level 1

Pada level ini hambatan berupa  truk dengan kecepatan pelan yang akan muncul untuk
menghalangi player dalam menjawab setiap pertanyaan. Selain itu untuk membingungkan
player dalam menjawab setiap soal maka ada jawaban tiruan yang muncul satu layar dengan
jawaban asli. Pada level ini baground layar yang digunakan adalah jalan raya dan untuk
memudahkan user jalan dilengkapai dengan pembatas yang berwarna putih.

ii. Level 2
Pada level ini hambatan yang muncul berupa mobil truk yang mempunyai kecepatan

sedikit lebih cepat dibandingkan dengan mobil yang ada di level satu. Jawaban dan jawaban
tiruan juga dibuat lebih cepat dari level satu. Selain hambatan yang didefinisikan diatas juga
ditambahkan mobil truk berwarna merah yang muncul secara berkala untuk menambah
tingkat kesulitan game. Baground pada level ini berbeda dengan level sebelumnya. Jika di
level 1 hambatan berupa jalan raya maka di level ini jalan berupa tanah yang berwarna
coklat. Selain dua hal yang telah dijelaskan perbedaan lainya adalah soal pada level ini ada
perkalian.

iii. Level 3
Pada level terakhir game hambatan sama dengan level dua tetapi perbedaan dengan

level dua adalah pada kecepatan objek musuh, hal ini untuk menambah efek sulit pada game.
Tambahan pada level ini adalah kura-kura yang bergerak secara horizontal dan vertical.
Untuk baground di level ini sama dengan level 1.

Pada permainan ini, player mempunyai tiga nyawa. Setiap kali player menabrak
rintangan (mobil truk biru, mobil truk merah, kura-kura, dan jawaban tiruan) maka player
secara otomatis kehilangan satu nyawa atau satu kesempatan bermain. Untuk tingkat kesulitan
soal matematika disesuaikan dengan level, semakin tinggi level maka pertanyaan matematika
dibuat lebih sulit.

 Score
Score adalah penilaian ketika player berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Ketika

pemain berhasil menjawab pertanyaan dengan benar maka secara otomatis score ditambahkan
10 poin dan begitu selanjutnya.

 Waktu
Setiap level pada game ini dibatasi waktu 1 menit. Jika player gagal mencapai finish

dalam dalam waktu yang ditentukan maka game over.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji coba dilakukan di tiga device dan pada setiap level game. Dari uji coba didapatkan hasil

sebagai beriku:
a. Uji coba Interface dan Game Play pada Device

Uji coba ini dilakukan dengan memasang game ini pada tiga device uji coba dan melihat hasilnya.
Hasil dari uji coba ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.
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Tabel 2  Hasil Uji Coba Interface dan Game Play pada Device

Tipe Device Spesifikasi Hasil
Interface

Level Respon
Sensor1 2 3

HTC Desire C Display 320 x 480 pixels
Android 4.0.3
CPU 480MHz ARM Cortex-A5
RAM 512 MB
GPU Andreno ™ 200
Sensor 3-Axis Accelerometer
Sensor Proximity
Sensor Light

Display 320
x 480 pixels
Auto fit
Proporsional

√ √ √ Cepat

Lenovo
S820_ROW Display 720 x 1280

Android 4.2.1
CPU MTK 6589, Quad-core 1.2
GHz
RAM 1 GB
Sensor 3-Axis Accelerometer
Sensor Proximity

Display 720
x 1280 pixels
Auto fit
Kurang
Proporsional

√ √ √ Cepat

Smartfren
Andromax
AD688G 4 inci tipe TFT LCD

480X215X800 piksel
512MB
OS Android Jelly Bean 4.3
dual-core Qualcomm Snapdragon
1,2GHz

Display 320
x 480 pixels
Auto fit
Proporsional

√ √ √ Cepat

b. Uji coba user untuk tiap level game dan kesesuaian rancangan untuk tiap level
Pada uji coba ini dilakukan dengan bantuan lima user dimana masing-masing user memainkan game
sebanyak tiga kali setiap levelnya. Hasil dari uji coba ini dapat di lihat pada tabel 3(a), tabel 3(b), dan tabel
3(c) berikut ini:

Tabel 3(a) Hasil Uji Coba
Level 1

Tabel 3(b) Hasil Uji Coba
Level 2

Tabel 3(c) Hasil Uji Coba
Level 3

User
Permainan ke-
1 2 3

1 X2 √ √
2 X1 X2 √
3 X3 X2 √
4 X1 X3 √
5 X1 √ √

User
Permainan ke-
1 2 3

1 X2 √ √
2 X2 X2 √
3 X4 X3 √
4 X4 X3 √
5 X2 X1 √

User
Permainan ke-
1 2 3

1 X3 X3 √
2 X2 X2 X3
3 X1 X3 X3
4 X1 X3 X3
5 X1 X1 X1

Keterangan:

√ : Menang
X1 : Kalah (nyawa habis)
X2 : Kalah (Melebihi waktu yang ditentukan)
X3 : Kalah (Tidak berhasil menjawab semua soal)
X4 : Kalah (Melebihi waktu yang ditentukan dan tidak berhasil menjawab semua
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soal)
Sedangkan untuk kesesuaian tiap level dengan rancangan awal game dapat dilihat pada

gambar 2(a), gambar 2(b), dan gambar 2(c) berikut ini:

Gambar 2(a) Tampilan Untuk Level 1

Gambar 2(b) Tampilan Untuk Level 2

Gambar 2(c) Tampilan Untuk Level 3

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat dan hasil uji coba yang telah dilakukan, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan bahwa Penggunaan sensor Accelerometer sebagai kontrol utama game
masih menyulitkan user dalam bermain game untuk pertama kalinya terbukti dengan gagalnya semua
user ketika bermain pada awal game seperti yang ditunjukan pada tabel (3(a), 3(b),dan 3(c)), Game ini
dapat berjalan di semua versi Android 4, Game ini dapat dijadikan media pembelajaran matematika
yang menarik karena user bisa fokus belajar matematika dasar tanpa kehilangan waktu bermain
mereka, gameplay game ini sesuai dengan rancangan awal, dan Display smartphone sangat
berpengaruh dalam memainkan game ini mengingat ditemukan masalah pada beberapa tombol menu
saat pengujian di device Lenovo S820_ROW yang mempunyai display 720 x 1280 pixels seperti yang
ditunjukan pada tabel 2 dan game ini dapat berjalan maksimal di device dengan display 320 x 480
pixels.

Setelah melakukan ujicoba serta menganalisa sistem, untuk pengembangan lebih lanjut
dibutuhkan  eksperimen yang mampu membuat game dapat dikembangkan di platform lain selain java,
Dapat dikembangkan lagi tidak hanya dalam penerapan matematika, dan Penggunaan accelerometer
tidak terpaku pada game bertipe race saja tetapi sangat bisa untuk pembuatan game tipe lainya.
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