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ABSTRAK
Game edukasi merupakan salah satu jenis aplikasi permainan interaktif yang digunakan

sebagai media pendukung pembelajaran. Dalam game edukasi juga terdapat berbagai tantangan
dan konflik yang harus diselesaikan untuk memenangkan permainan. Penyelesaian konflik adalah
salah satu aspek dalam edukasi keilmuan yang bertujuan meningkatkan perkembangan kecerdasan
dan melatih otak dalam penyelesaian suatu masalah.

Pada penelitian ini, penulis mengimplementasikan game edukasi matematika dasar yang
diintegrasikan pada aplikasi maze pada perangkat mobile berbasis android. Android merupakan
salah satu platform pada perangkat mobile yang sudah memasukkan banyak fitur multimedia.
Game ini memanfaatkan teknologi accelerometer, yaitu teknologi yang mampu mengukur
pergerakan fisik suatu obyek. Selain itu game ini juga mengimplementasikan algoritma Rekursive
Depth First Search (DFS) untuk menentukan jarak tercepat bagi agen cerdas untuk menemukan
karakter player sebagai penghambat pemain dalam permainan.

Dengan implementasi tersebut, diketahui algoritma Recursive DFS, dapat dimanfaatkan
sebagai agen cerdas dalam game edukasi. Dibutuhkan perangkat smartphone dengan kinerja dan
sensor accelerometer yang baik agar game ini berjalan optimal.

Kata kunci: game, edukasi, android, accelerometer, matematika

ABSTRACT
Educational game is a one of interactive game application that is used as a medium of

learning support. In the educational game includes a host of challenges and conflicts that must be
resolved to win the game. Conflict resolution is one of the aspects of science education which aims
to improve the development of intelligence and train the brain in the resolution of a problem.

This research implement basic math educational games that are integrated in the maze of
applications on mobile devices based on Android. Android is one of the platforms on mobile
devices that already incorporate a lot of multimedia features. This game utilizes the accelerometer
technology, a technology that is capable of measuring the physical movement of an object. In
addition, this game also implements algorithms Rekursive Depth First Search (DFS) to determine
the distance the fastest for an intelligent agent to find a player as a barrier to the player character
in the game.

Recursive DFS method finally can be used as an intelligent agent in the educational game. It
takes smartphone devices with accelerometer sensor performance and good that this game runs
optimally.

Keywords: game, education, android, accelerometer, mathematics
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PENDAHULUAN
Game merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada

orang umum dalam bentuk permainan yang dapat menghibur. Dalam game terdapat berbagai
tantangan yang menuntut player untuk menyelesaikan dengan tepat. Game dapat meningkatkan
perkembangan kecerdasan dan melatih otak dalam pemecahan masalah secara tepat dan cepat.

Pada perkembangannya, game dikembangkan sebagai edukasi keilmuan. Game jenis ini dikenal
sebagai game edukasi. Game edukasi adalah game yang khusus dirancang untuk mengajarkan player
suatu pembelajaran tertentu, pengembangan konsep dan pemahaman serta membimbing mereka dalam
melatih kemampuan mereka, serta memotivasi mereka untuk memainkannya. Kedepan, tantangan bagi
pengembang game untuk menciptakan sebuah game edukasi yang menyenangkan sekaligus memiliki
manfaat yang berguna.

Salah satu jenis game bertema edukasi yaitu maze game. Maze game adalah permainan puzzle
dalam  bentuk  labirin atau percabangan  jalan  yang kompleks dan memliki banyak jalan buntu.
Tujuan permainan  ini  adalah  pemain  harus  menemukan jalan  keluar  dari  sebuah  pintu  masuk  ke
satu  atau lebih pintu keluar[1]. Dalam dunia game, Maze dapat dibangun dengan menggunakan
berbagai macam algoritma, salah satunya yaitu algoritma Depth First Search(DFS).

Perkembangan game saat ini mengarah ke dalam beberapa bagian. Salah satunya adalah mobile
game. Mobile game merupakan game yang menggunakan mobile phone sebagai medianya. Teknologi
yang semakin canggih membuat mobile phone semakin dilengkapi dengan fitur-fitur yang yang
membuatnya semakin “pintar”. Salah satu fitur tersebut adalah accelerometer yang merupakan sensor
percepatan gerak dalam perangkat mobile. Accelerometer sendiri sudah banyak diaplikasikan dalam
berbagai hal, salah satunya sebagai deteksi gerak dan percepatan gravitasi. Saat ini juga sudah banyak
perangkat mobile, terutama yang berbasis Android yang telah menyertakan fitur accelerometer di
dalamnya.

Pada penelitian ini, penulis mengimplementasikan game edukasi matematika dasar pada perangkat
mobile berbasis android dan mengintegrasikannya dengan aplikasi maze yang dibentuk menggunakan
algoritma Recursive DFS. Android merupakan salah satu Platform pada perangkat mobile yang sudah
memasukkan banyak fitur multimedia. Game ini memanfaatkan teknologi accelerometer yang ada
pada perangkat android.

TEORI PENUNJANG
Game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan (mendukung

pengajaran dan pembelajaran), menggunakan teknologi multimedia interaktif. Menurut Hurd dan
Jenuings, perancangang yang baik haruslah memenuhi kriteria dari education game itu sendiri.

Depth-First Search
Depth-first search merupakan sebuah algoritma untuk melakukan pencarian solusi pada sebuah

pohon. Struktur pohon berakar banyak digunakan dalam merepresentasikan semua kemungkinan
solusi dari suatu persoalan agar memudahkan untuk pencarian solusi. Pencarian solusi dilakukan
dengan mengunjungi simpul simpul di dalam pohon. Setiap simpul akan diperiksa apakah solusi telah
dicapai. Jika sudah mencapai solusi, maka pencarian solusi selesai, tetapi jika belum sama, maka
periksa simpul berikutnya
Pencarian solusi dengan DFS dicirikan dengan ekspansi simpul-simpul terdalam lebih dulu. Algoritma
pencarian solusi dengan DFS dimulai dari simpul v[2]:
1. Kunjungi simpul v
2. Kunjungi simpul w yang bertetangga dengan simpul v
3. Ulangi DFS mulai dari simpul w
4. Ketika mencapai simpul u sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya telah

dikunjungi, maka dilakukan pencarian runut-balik(backtrack) ke simpul terakhir yang memiliki
simpul w yang belum dikunjungi

5. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi atau telah mencapai simpul
solusi.
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Algoritma rekursif adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri. Maka algoritma rekursif selalu
disusun oleh 2 bagian yaitu basis dan rekurens. Basis merupakan keadaan penghenti dari
pemanggilan sendiri algoritma itu sedangkan rekurens merupakan pemanggilan algoritma itu
sendiri[3]. Fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti.
Kondisi ini harus dapat dibuktikan akan tercapai, karena jika tidak tercapai maka kita tidak akan dapat
membuktikan bahwa fungsi akan berhenti, yang berarti algoritma tidak benar

Pengenalan Android
Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh Android, Inc., dengan
dukungan finansial dari Google, yang kemudian membelinya pada tahun 2005. Sistem operasi ini
dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open Handset Alliance,
konsorsium dari perusahaan-perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi yang
bertujuan untuk memajukan standar terbuka perangkat seluler. Ponsel Android pertama mulai dijual
pada bulan Oktober 2008[5].

Pengenalan Accelerometer
Accelerometer adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur akselerasi dan dampak gravitasi

pada percepatan. Sensor accelerometer 3 axis ini memiliki beberapa sifat yang ada karena
kemampuannya merepresentasikan tiga buah sumbu. Beberapa sifat tersebut adalah roll, pitch dan
yaw. Sifat ini merupakan sifat pergerakan terhadap sumbu X, Y dan Z yang telah disesuaikan dengan
titik gravitasi bumi. Sumbu X  merepresentasikan gerakan perputaran. Sumbu Y merepresentasikan
gerakan terhadap kemiringan pada sumbu Y .Sumbu Z merepresentasikan gerakan menoleh atau
perbelokan terhadap bidang[4].

Accelerometer dapat digunakan untuk mengukur getaran pada mobil, mesin, bangunan, dan
instalasi pengamanan. Sensor accelerometer juga dapat diaplikasikan pada pengukuran aktivitas
gempa bumi dan peralatan-peralatan elektronik, seperti permainan 3 dimensi, mouse komputer, dan
telepon. Untuk aplikasi yang lebih lanjut, sensor ini banyak digunakan untuk keperluan navigasi

Pengenalan Maze
Labirin atau maze adalah  sebuah  puzzle dalam  bentuk  percabangan  jalan  yang kompleks

dan memliki banyak jalan buntu. Tujuan permainan  ini  adalah  pemain  harus  menemukan jalan
keluar  dari  sebuah  pintu  masuk  ke  satu  atau lebih pintu keluar.

Gambar 1. Salah satu bentuk Maze

Pengertian Matematika Dasar
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, matematika adalah ilmu tentang bilangan-

bilangan,hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian
masalah bilangan. Dalam matematika dasar ada banyak cara menyatakan operasi yang sama. Di sini
tersedia beberapa di antaranya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian
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PERANCANGAN SISTEM
Deskripsi Sistem

Game yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebuah aplikasi sebagai media
pembelajaran mengenai operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan
perkalian. Dalam game tersebut player harus menyelesaikan perhitungan matematika berikut
tantangan disetiap sesinya. Game tersebut nantinya akan dikembangkan pada Platform android
dengan menggunakan fitur accelerometer. Pada game ini juga akan diintegrasikan dalam aplikasi
maze dan mengimplementasikan kecerdasan buatan atau artificial intelegence sebagai agen cerdas
yaitu berupa algoritma Depth First Search.

Rancangan Alur Gameplay
Tujuan permainan ini adalah pemain harus menemukan objek jawaban yang dianggap benar dari

quest yang diminta dengan melewati jalur labirin hingga ujung labirin.
1. Pemain harus menjalankan karakter pemain dengan cara menggerak perangkat android sesuai

arah karakter pemain
2. Pemain harus berhasil menyelesaikan sesi permainan yaitu melewati jalur labirin mulai dari awal

hingga ujung labirin/maze. Labirin atau maze adalah sebuah puzzle dalam bentuk percabangan
jalan yang kompleks dan memliki banyak jalan buntu. Jika pemain berhasil menyelesaikan sesi
permainan, maka skor permainan bertambah 10 poin.

3. Pemain harus mengumpulkan angka-angka yang hasil perhitungannya sesuai dengan quest. Quest
di sini berupa sebuah bilangan random yang merupakan hasil perhitungan dari angka-angka yang
nantinya tersedia dalam labirin. Angka-angka dalam labirin berupa angka 0 sampai dengan 9.
Perhitungan di sini dapat berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

4. Pemain tidak akan berhasil menyelesaikan sesi permainan jika tidak mengumpulkan angka-angka
yang dimaksud.

5. Pemain supaya berhati-hati dengan angka pengecoh karena jika pemain mengambil angka
pengecoh maka dapat mengurangi skor permainan sebanyak 5 poin

6. Pemain  juga harus berhati-hati dengan agen cerdas karena jika karakter pemain mengenai
karakter agen cerdas dapat mengurangi kesempatan bermain. Dalam sekali permainan, pemain
mendapatkan 3 kali kesempatan. Jika kesempatan tersebut habis, maka permainan dianggap
berhenti (game over)

7. Agen cerdas dalam game ini merupakan NPC (Non Playerable Character) yang secara otomatis
berjalan dalam labirin dengan kecerdasan buatan. Agen cerdas ini berjalan dengan tujuan untuk
menghambat jalannya karakter utama.

Fungsi Matematika Dasar
a. Saat permainan dimulai, sistem akan membuat 2 angka acak. Angka tersebut tidak bernilai sama

dan tidak bernilai 0.
b. Jika angka bernilai 0, maka angka ditambah 1. Dan jika nilai angka lebih dari 9, maka dilakukan

proses random untuk mendapatkan nilai angka baru.
c. Untuk angka pengecoh, prosesnya sama seperti poin sebelumnya, hanya muncul saat skor

permainan diatas 10 poin.
d. Dalam mode penjumlahan, angka 1 dan angka 2 akan dijumlahkan terlebih dulu sehingga

didapatkan sebuah jawaban. Jawaban tersebut nantinya akan menjadi quest dalam permainan.
Sedangkan angka 1 dan angka 2 akan menjadi objek yang harus dikumpulkan saat permainan

e. Dalam mode pengurangan, sama seperti mode penjumlahan. Kemudian diberikan proses
pengkondisian, jika angka 1 lebih besar dari angka 2 maka jawaban diperoleh dari pengurangan
angka 1 dengan angka 2. Sebaliknya, jika angka 1 kurang dari angka 2, dilakukan proses
pertukaran nilai antara angka 1 dengan angka 2 sehingga proses pengurangan tidak menghasilkan
nilai minus.
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f. Dalam mode perkalian, angka 1 dan angka 2 dikalikan untuk menghasilkan quest berupa hasil
perkalian.

g. Dalam mode pembagian, dilakukan seperti proses perkalian. Kemudian diberikan pengkondisian,
jika hasil perkalian tersebut lebih dari 9, maka dilakukan proses acak nilai angka 1 dan angka 2
untuk mendapatkan nilai angka baru. Jika angka 1 lebih besar dari angka 2, dilakukan pertukaran
nilai antara angka1 dengan jawaban hasil perkalian. Angka 1 tadi menjadi quest dalam permainan,
sedangkan jawaban hasil perkalian dan angka 2 menjadi objek dalam maze. Sebaliknya, jika angka
1 lebih kecil nilainya ketimbang angka 2, maka dilakukan pertukaran nilai antara angka 2 dengan
jawaban hasil perkalian. Angka 2 tadi menjadi quest dalam permainan, sedangkan jawaban hasil
perkalian dan angka 1 menjadi objek dalam maze.

h. Untuk pengecekan nilai saat pemain tiba di ujung labirin, tergantung dari mode yang saat itu
dimainkan. Jika dalam mode penjumlahan, angka 1 dan angka 2 yang telah dikumpulkan pemain
akan dijumlahkan dan dibandingkan dengan quest. Jika bernilai sama, sesi permainan dapat
dilanjutkan. Begitu pula untuk mode pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Rancangan Agen Cerdas
NPC (Non Playeable Character) yang secara otomatis berjalan dengan kecerdasan buatan berupa

algoritma rekursif Depth-first search  (DFS) dalam labirin. Agen cerdas ini berjalan dengan tujuan
untuk menghambat jalannya karakter utama. Berikut ini algoritma pencarian solusi yang digunakan
pada agen cerdas.
1. Memilih salah satu sebagai titik awal
2. Memilih sel tetangga secara acak yang bisa dikunjungi
3. Bila sel tetangga belum dikunjungi, titik awal berpindah ke sel tersebut
4. Mengulangi lagi proses di atas hingga sel terakhir
5. Apabila menemui sel tembok/dinding labirin, maka kembali ke sel sebelumnya.
6. Langkah tersebut diulangi hingga agen cerdas menemukan karakter utama

Gambar 2. Alur Agen Cerdas

Agen cerdas juga dapat digerakkan secara random untuk melewati maze. Random di sini memiliki
maksud yaitu acak tanpa memperhatikan jalur maze namun tetap berjalan normal. Berikut ini
algoritma gerak random dari agen cerdas :
1. Tentukan arah gerak dari agen cerdas
2. Jika arah ke kanan, lakukan gerak ke kanan
3. Jika arah kanan ditemukan tembok, gerak berhenti kemudian lakukan penentuan arah kembali
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4. Jika arah ke kiri, lakukan gerak ke kiri
5. Jika arah kiri ditemukan tembok, gerak berhenti kemudian lakukan penentuan arah kembali
6. Jika arah ke bawah, lakukan gerak ke bawah
7. Jika arah bawah ditemukan tembok, gerak berhenti kemudian lakukan penentuan arah kembali
8. Jika arah ke atas, lakukan gerak ke atas
9. Jika arah atas ditemukan tembok, gerak berhenti kemudian lakukan penentuan arah kembali

Rancangan Maze / Labirin
Penerapan  algoritma Depth-first  search  (DFS) dalam pembuatan  labirin  yang  sering
diimplementasikan  adalah menggunakan  metode  rekursif  atau  menggunakan stack. Cara  ini
merupakan  salah  satu  cara  tersingkat  untuk membentuk  labirin  menggunakan  komputer. Berikut
ini adalah langkah-langkah DFS dalam mebangun maze :
1. Menentukan kotak pertama kali sebagai akar.  kotak ini dapat dipilih secara acak maupun dapat

ditentukan dari kotak  awal.
2. Kotak awal  yang  telah  dibuat  disimpan dalam  sebuah stack dan  kotak  tersebut  diberi  tanda

bahwa  kotak  tersebut telah dikunjungi
3. Mencari kotak yang bertetangga  dengan  kotak awal sebelumnya  dengan memilih  salah  satu

kotak  dari  keempat  arah  (atas,  bawah, kiri,  dan  kanan).
4. Kemudian  jika  telah  menentukan  kotak tersebut  secara  acak,  maka  garis  pembatas  antar

kotak tersebut  dihapus  dan  kotak  tersebut  disimpan didalam stack. Kotak yang  telah  dilalui
diberi  tanda yang  sama  seperti  kotak  sebelumnya  sebagai  penanda bahwa  kotak  tersebut
telah  dikunjungi.

5. Langkah  ini  dilakukan  berulang-ulang  hingga  suatu  saat  menemukan suatu  jalan  dimana
tidak  ada  jalan  lagi  yang  dapat dibangun

6. Jika dalam proses membangun maze ditemukan kotak yang buntu, maka dilakukan proses runut-
balik dari kotak-kotak yang telah dilalui sebelumnya.

7. Selama melakukan proses runut balik, sistem juga melakukan pengecekan, apakah kotak
tetangganya telah dikunjung atau belum

8. Jika menemukan kotak yang belum dikunjungi saat melakukan runut balik, maka dibuat jalur
maze baru dari kotak tersebut.

9. Langkah-langkah  tersebut  diulang-ulang  hingga seluruh  kotak  pada  labirin  tersebut  selesai
dikunjungi semua.

10. Jika semua kotak sudah pernah dikunjungi, maka labirin/ maze selesai dibangun

IMPLEMENTASI
Implementasi User Interface/Menu

Dalam memainkan game ini ada beberapa tahap yan g dihadapi oleh pemain yaitu Icon, Main
Menu, Help, Highscore dan GamePlay.  Untuk  memainkan game ini  pemain  harus  menekan Icon
Maze Game yang sudah ter-install pada smartphone-nya

Gambar 3. Icon Maze Game

Setelah game terbuka, akan muncul layar menu utama seperti pada gambar berikut.
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Gambar 4a. Gambar menu utama Gambar 4b. Gambar layar tutorial

Pada layar menu utama, pemain dapat memilih menu pilihan yang ada. Menu play,  menu
aktifasi sound, menu highscore, dan menu bantuan. Jika dipilih menu play, maka akan muncul
layar splash gameplay yang akan membawa pemain untuk memulai permainan. Pada layar splash
gameplay ada sedikit penjelasan untuk memainkan permainan ini. Setelah kita tekan tombol play,
permainan bisa dimulai. Seperti pada gambar berikut.

Gambar 5 Tampilan utama permainan

Dalam layar gameplay, terdapat beberapa objek. Diantaranya yaitu objek maze, objek player, objek
angka, objek skor, objek kesempatan, objek agen cerdas, objek tanda finish, dan tombol pause. Saat
pemain menekan tombol pause, akan muncul layar pause seperti pada gambar berikut.

ANALISA HASIL PENGUJIAN
Analisa Pengujian pada Devices

Setelah  dilakukan  uji  coba  pada  beberapa device ada beberapa hal yang dapat disimpulkan,
bahwa game ini sangat bergantung pada device yang digunakan. Jika spesifikasi device yang
digunakan adalah tinggi/bagus maka kinerja dari game akan semakin baik. Selain itu kinerja
komputer dalam merespon langkah pemain juga semakin cepat.

Sedangkan  untuk  versi android yang  digunakan  juga  tidak  terlalu berpengaruh,  karena game
ini  hanya  perlu  melakukan  perhitungan matematika dasar saja.  Tapi tidak menutup kemungkinan
versi android yang  digunakan  akan  berpengaruh  pada  kelancaran game.  Hal  ini mungkin akan
terjadi pada versi android yang tidak cocok dengan device yang digunakan. Mengingat android adalah
sebuah sistem operasi yang open source yang  banyak  dikembangkan  oleh  komunitas-komunitas
pecinta android.

Namun secara keselurahan tidak ada kendala yang berarti pada game ini. Selain itu,  mengingat
game ini  dimaikan  menggunakan sensor accelerometer secara keselurahan.  Tingkat sensitifitas
sensor pada device sangat berpengaruh.

Tabel 1. Hasil uji coba pada device
No. Tampilan Device Gameplay Interface Respon

Sensor
1 Sony Experia E Sesuai Autofit dan proporsional Cukup

2 Samsung Galaxy
Young

Sesuai Autofit dan tidak
proporsional

Lambat

3 Samsung Galaxy Ace
Plus

Sesuai Autofit dan proporsional Cukup
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Analisa Pengujian Interface
Dari  uji  coba interface yang  telah  dilakukan diperoleh hasil bahwa interface yang dibuat dapat

menyesuaikan dengan resolusi device yang  digunakan  (auto fit).  Meskipun  ada  yang  tidak
proporsional pada device dengan resolusi selain 320 x 480. Meskipun tidak  proporsional  tapi
interface dari game ini  dapat memenuhi semua area pada layar dan interface game tidak kehilangan
bentuk aslinya. Interface game pada device yang  satu  dengan  yang  lain  mungkin akan  terlihat
berbeda  baik  dari  warna  maupun  kecerahannya.  Hal  ini dikarenakan  dari  faktor GPU yang
dimiliki  oleh  tiap-tiap device yang berbeda.  Tapi  seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  hanya
faktor perbandingan  resolusi  saja  yang  dapat  menyebabkan  ketidak proporsionalan interface.

Analisa Pengujian Gameplay
Tabel 2. Respon dari user

No. Responden Kriteria 1 Kriteria 2 Kriteria 3 Kriteria 4
1 Doni, 9 tahun Sangat mudah Cukup seru Cukup menarik Cukup bagus
2 Bima, 11 tahun Cukup mudah Cukup seru Menarik Cukup bagus
3 Hilmi, 10 tahun Sulit Seru Cukup menarik Cukup bagus
4 Putri, 10 tahun Cukup mudah Cukup seru Tidak menarik Sangat bagus
5 Aizza, 9 tahun Sangat mudah Sangat seru Sangat menarik Sangat bagus

Kriteria 1 : Gameplay
Kriteria 2 : Fun
Kriteria 3 : Interface
Kriteria 4 : komentar responden

Berdasarkan hasil uji permainan, didapatkan kesimpulan seperti berikut :
1. Karena menggunakan sensor accelerometer, kontrol pada karakter pemain menjadi lebih mudah.

Namun jika sensitifitas sensor kurang, dapat mengurangi kenyamanan  kotrol karakter pemain itu
sendiri

2. Angka yang ditabrak oleh karakter pemain, langsung mauk dalam kotak angka di pojok kiri
bawah, tanpa melihat urutan angka dalam perhitungan

3. Tiap sesi permainan bersifat random mode, sehingga tiap sesi, pemain dapat menjalankan mode
penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian secara acak

KESIMPULAN
Game ini dibangun sesuai rencana dan rancangan. Game ini berjalan baik dan optimal pada semua

device dengan resolusi 320 x 480 dan platform Android versi 2.3 (GingerBread) atau di atasnya.
Spesifikasi device seperti prosesor, RAM, dan sensor accelerometer sangat berpengaruh pada kinerja
game dalam merespon pergerakan pemain dan gameplay. Algoritma rekursif Depth First Search
(DFS) dapat diterapkan dalam membangun maze dan pencarian solusi agen cerdas dalam game ini.
Hanya saja, karena menggunakan fungsi rekursif, algoritma tidak menggunakan stack dalam akses
datanya. Dalam fungsi rekursif, stack dikelola secara implisit oleh compiler.
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