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BAB IV PERANCANGAN, PEMBUATAN DAN PENGUJIAN GAME 

4.1 Perancangan Game 

“C-THINK” adalah game yang dibuat dengan tujuan untuk mengedukasi 

masyarakat khususnya siswa – siswi tingkat Sekolah Dasar  agar dapat mengetahui dan 

memahami konsep Computational Thinking yang nantinya dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari – hari. Dalam pembuatan game “C-THINK” ini menggunakan 

tampilan visual grafis 2Dimensi (2D) dan dibuat untuk platform Android. 

Konsep dasar game “C-THINK” ini adalah game yang terdiri dari stage dimana 

setiap stage memiliki 4 tingkatan tingkatan 1 itu mudah, tingkatan 2 itu sedang, 

tingkatan 3 itu sulit, tingkatan 4 itu sangat sulit.    

Untuk gameplay pada Stage 1 nantinya akan ada 5 gambar karakter, 5 kotak 

dan 1 gambar contoh. Tugas dari pemain adakah mengurutkan ke 5 gambar karakter 

dari karakter yang paling itdak mirip sampai ke karakter yang hampir mirip dengan 

gambar contoh, dengan cara menaruh gambar karakter ke dalam kotak. Untuk urutan 

kotak adalah kotak paling ujung sebelah kiri untuk gambar karakter yang tidak mirip, 

kotak sebelahnya untuk gambar yang mendekati mirip, dan seterusnya. Setelah semua 

gambar karakter masuk ke dalam kotak, kemudian klik tombol check, jika warna kotak 

berubah maka penempatan gambar karakter sudah benar, jika belum maka akan dtukar 

dengan kotak lain yang warna nya masih belum berubah. Jika ke 5 kotak sudah berganti 

warna maka urutan nya sudah benar semua dan dapat melanjutkan ke stage selanjutnya. 

Tantangan dalam stage 1 ini adalah setiap pemain akan diberi waktu 60 detik dalam 
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mengurutkan gambar karakter. Jika  waktu sudah habis dan masih ada kotak yang 

belum benar maka permainan akan berakhir. Untuk penerapan konsep computational 

thinking pada stage 1 ini adalah pemain akan dituntut untuk melakukan representasi 

data dari gambar karakter yang ada, kemudian pemain akan mengidentifikasi gambar 

mana yang tidak mirip sampai gambar yang hampir mirip dengan gambar contoh.  

Gameplay pada Stage 2 ini adalah memindahkan bola dengan menggunakan 

arah panah atas, bawah, kiri, dan kanan yang berada id bawah layout menuju ke lanai 

abu – abu. Tantangan dalam stage 2 adalah setiap pemain akan diberi waktu 10 detik 

pada setiap tingkatan untuk memindahkan bola ke dalam kotak abu – abu. Jika tidak 

bisa memindahkan bola dalam waktu 10 detik, maka permainan akan berakhir. Selain 

itu, pada tingkatan ke 3 dan 4, nantinya akan ada 2 lantai biru di salah satu baris, dimana 

salah satunya adalah jebakan. Jika terkena jebakan, maka permainan akan berakhir. 

Untuk penerapan konsep computational thinking pada stage 2 ini adalah pemain akan 

dituntut untuk dapat memecahksn masalah dan menemukan solusi untuk memindahkan 

bola ke lubang abu – abu dengan menggunakan logika algoritma.  

Gameplay pada Stage 3 ini adalah menyusun puzzle dan ada 3 macam variasi. 

Stage 3.1 dan Stage 3.2 menyusun rangkaian pipa dan memasukkannya ke dalam kotak. 

Jika pipa ditaruh di kotak yang ada dan kotaknya berubah warna jadi hijau, posisi pipa 

sudah benar. Jika salah, maka kotak akan berubah menjadi warna merah. Stage 3.3 

menyusun rangkaian gerakan dari berdiri sampai merunduk. Jika benar, maka kotak 

akan berubah warna menjadi hijau dan jika salah maka kotak akan berubah warna 

menjadi merah. Stage 3.4 ada berang – berang yang membawa pedang dan perisai, 
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tugasnya adalah menyusun berang – berang dimana setiap pedang harus menunjuk 

pada berang – berang yang lain, dan setiap perisai harus menghalangi pedang yang 

ditunjukkan padanya. Jika benar, maka kotak akan berubah warna menjadi hijau, dan 

jika salah maka kotak akan berubah warna menjadi hijau. Tantangan pada Stage 3 ini 

adalah setiap pemain akan dibatasi waktu dalam menyelesaikan setiap tingkatan. Untuk 

penerapan konsep computational thinking pada stage 3 ini adalah pemain dituntut 

untuk dapat melakukan pemecahan solusi atas rangkaian gambar dan dapat merangkai 

gambar sesuai dengan instruksi yang ada.   

Gameplay pada Stage 4 akan ada diagram kode dan beberapa gambar karakter 

yang tampilan nya sesuai dengan grafik kode. Tugas pemain adalah memilih gambar 

karakter mana yang tampilan nya tidak sesuai dengan grafik kode yang ada. Jika benar 

maka aka lanjut ke stage selanjutnya. Tantangan pada stage 4 adalah setiap pemain 

akan dibatasi waktu dalam menentukan gambar mana yang tidak sesuai. Untuk 

penerapan konsep computational thinking stage 4 adalah pemain dituntut untuk 

melakukan identifikasi terhadap grafik kode yang ada, kemudian menganalisa gambar 

mana yang tidak sesuai dengan grafik kode yang ada.   

Alur game “C-THINK” ini adalah yang pertama pemain akan diarahkan 

menuju ke Start menu, kemudian masuk ke Main menu, lalu akan memilih untuk 

memainkan stage mana yang akan ingin dimainkan. Setelah masuk ke stage dan 

menyelesaikan semua tingkatan, maka akan kembali ke halaman Main menu.   

Berikut adalah alur permainan pada game “C-THINK”. 
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Gambar 4.1 Alur Game “C-THINK” 

 

4.2 Implementasi Game 

4.2.1 Asset Game 

Untuk asset game “C-Think” bisa dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Asset Game “C-Think”  

Stage Asset Keterangan 

Start 

menu  
Tombol untuk masuk ke menu  

Start 

menu  
Tombol informasi mengenai game “C-

Think 

Start 

menu  

Tombol untuk suara aktif 

Start 

menu  

Tombol sound off 
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Semua 

Stage  

Tombol untuk kembali ke halaman main 

menu 

Semua 

Stage 
Time Untuk menunjukkan waktu 

Stage 1  Untuk meletakkan gambar karakter dan 

tempat jawaban 

Stage 1 
 

Arah panah sebagai penunjuk ke gambar 

contoh 

 

 

Untuk memeriksa jawaban 

  Untuk menunjukkan jawaban yang benar 

1.1 

 

Gambar karakter yang digunakan sebagai 

jawaban 

1.1, 3.1 

 

Gambar contoh sebagai patokan jawaban 

1.2 

 

Gambar karakter yang digunakan sebagai 

jawaban 

 

 

Gambar contoh sebagai patokan jawaban 

1.3 

 

Gambar contoh sebagai patokan jawaban 

 

 

Gambar karakter yang digunakan sebagai 

jawaban 

1.4 

 

Gambar contoh sebagai patokan jawaban 

 
 

Gambar karakter yang akan digunakan 

sebagai jawaban 

Stage 2 

 

Contoh lantai untuk memindahkan bola 

Stage 2 

 

Sebagai bola jalan nya permainan 
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Stage 2  Lubang, jika bertemu dengan bola maka 

akan pindah ke layout selanjutnya 

Stage 2 

 

Untuk menggerakan bola ke atas 

Stage 2 

 

Untuk menggerakan bola ke bawah 

Stage 2 
 

Untuk menggerakan bola ke kanan 

Stage 2 

 

Untuk menggerakan bola ke kiri 

2.3, 2.4 

 

Sebagai jebakan 

Stage 3   

Muncul jika jawaban benar 

 

   

Muncul jika jawaban salah 

 

  Untuk meletakkan gambar karakter dan 

tempat jawaban 

3.1, 3.2 

 

Contoh gambar jawaban 

3.3 

 

Contoh gambar jawaban 

3.4 

 

Contoh gambar jawaban 

Stage 4 
 

Muncul ketika jawaban salah 

 
 

Muncul ketika jawaban benar 

 

 

Contoh diagram kode 

4.2 

 

Gambar contoh jawaban 
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4.3 

 

Gambar contoh jawaban 

4.4 

 

Gambar contoh jawaban 

 

4.2.2 Event Sheet Game 

Dalam Construct 2 untuk control perintah program digunakan event sheet. 

Implementasi masing-masing stage untuk event sheet bisa dijelaskan sebagai berikut: 

a. Stage 1 

Untuk stage 1 perintah program yang digunakan pada stage 1.1-stage 1.4 adalah sama 

bisa dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Event Sheet untuk stage 1 
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Tabel 4.2 Keterangan Event Sheet stage 1 

Group Keterangan 

Pindah2  Untuk memindahkan gambar 

Lepas2  Jika tidak ditempatkan akan kembali ke tempat semula 

Koreksi Jika sudah benar maka akan berganti warna 

Keluar2 Jika gambar sudah berpindah dari kotak, maka variable isi menjadi nol. 

Popup Untuk menampilkan popup “berhasil” 

Waktu6 Untuk mensetting waktu 

 

b. Stage 2 

Untuk stage 2 ada dua event sheet yang beda yaitu stage 2.1, 2.2 dan stage 2.3, 2.4. 

Event sheet untuk 2.1 dan 2.2 bisa dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Event Sheet Stage 2.1 dan 2.2 
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Tabel 4.3 Keterangan Event Sheet stage 2.1 dan 2.2 

Group Keterangan 

Posisi bola Untuk menentukan posisi 

Posisi lantai Menentukan posisi lubang 

Control Sebagai pengendali bola 

Waktu Untuk mensetting waktu 

Popup Untuk menampilkan popup “berhasil” 

 

Event sheet untuk stage 2.2 dan 2.3 bisa dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Event Sheet Stage 2.3 dan 2.4 

Tabel 4.4 Keterangan Event Sheet stage 2.3 dan 2.4 

Group Keterangan 

Posisi bola Untuk menentukan posisi 
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Acak3 Mengacak posisi lubang 

Control3 Sebagai pengendali bola 

Hambatan Untuk mengacak posisi hambatan dan memunculkan hambatan 

Waktu3 Untuk mensetting waktu 

Popup Untuk menampilkan popup “berhasil” 

 

c. Stage 3 

Event sheet untuk stage 3, sama antara stage 3.1-3.4 bisa dilihat pada Gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Event Sheet Stage 3 

Tabel 4.5 Keterangan Event Sheet stage 3 

Group Keterangan 

Drag & Drop Gambar jika ditempatkan di kotak yang benar, maka ada warna hijau 

Awal Mengeset kotak awal variable isinya menjadi nol dan menentuka 

kotak warna hijau dan merah di luar lay out. 

Lepas Jika tidak ditempatkan akan kembali ke tempat semula 

Waktu Untuk mensetting waktu 



29 
 

Popup Untuk menampilkan popup “berhasil” 

 

d. Stage 4 

Event sheet untuk stage 4, sama antara stage 4.1-4.4 bisa dilihat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Event Sheet Stage 4 

Baris pertama perintah untuk menyembunyikan icon gambar benar dan salah  

Baris kedua perintah untuk memunculkan icon gambar benar jika gambar di sentuh. 

Baris ketiga dan keempat perintah untuk memunculkan icon gambar salah jika 

gambar di sentuh. 
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4.2.3 Tampilan Game 

Implementasi game “C-Think” ini menggunakan construct 2. Perancangan game “C-

Think” dimulai dari menu utama, yang terdiri dari main menu dan kredit, bisa dilihat 

pada Gambar 4.7: 

 

Gambar 4.7 Tampilan Awal dari Game 

Game “C-Think” dirancang dibuat 4 stage, dimana masing-masing stage terdapat 4 

variasi. 
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Stage 1 tentang mengurutkan gambar dari yang paling tidak mirip sampai yang paling 

mirip dengan gambar aslinya. Lay out untuk Stage 1.1 bisa dilihat pada Gambar 4.8: 

 

Gambar 4.8 Lay out stage 1.1 

Untuk lay out stage 1.2 bisa dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Lay out stage 1.2 

Lay out stage 1.3 bisa dilihat pada Gambar 4.10 
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Gambar 4.10 Lay out stage 1.3 

Lay out stage 1.4 bisa dilihat pada Gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Lay out stage 1.4 



33 
 

Stage 2 berisi tentang mengarahkan bola menuju ke lubang, variasi untuk stage 2.3 dan 

2.4 ditambah dengan melewati rintangan secara acak. Lay out dari stage 2.1, 2.2, 2.3, 

dan 2.4 bisa dilihat pada Gambar 4.12-Gambar 4.15. 

Gambar 4.12 Lay out stage 2.1 

Gambar 4.13 Lay out stage 2.2 
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Gambar 4.14 Lay out stage 2.3 

 

Gambar 4.15 Lay out stage 2.4 
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Stage 3 berisi tentang, 3.1 dan 3.2 mengenai meyusun rangkaian pipa sedangkan 3.3 

mengenai mengurutkan gerakan dari berdiri sampai merunduk, stage 3.4 mengenai 

permainan puzzle. Lay out stage 3.1-3.4 bisa dilihat pada Gambar 4.16-4.19. 

 

Gambar 4.16 Lay out stage 3.1 

Gambar 4.17 Lay out stage 3.2 
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Gambar 4.18 Lay out stage 3.3 

 

Gambar 4.19 Lay out stage 3.4 
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Stage 4 berisi tentang mencari gambar yang tidak sesuai dengan petunjuk diagram. 

Gambar Lay out stage 4.1-4.4 bisa dilihat pada Gambar 4.20-4.23. 

Gambar 4.20 Lay out stage 4.1 

Gambar 4.21 Lay out stage 4.2 
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Gambar 4.22 Lay out stage 4.3 

 

Gambar 4.23 Lay out stage 4.4 
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4.3 Pengujian Game 

Pengujian Game yang dilakukan pada skripsi ini menggunakan uji statistic menguji 

tentang kemudahan dalam bermain game, kebergunaan dalam bermain game, dan 

intensi penggunaan game dalam jangka panjang, yang meliputi uji validitas, uji 

realibilitas dan uji korelasi. Sampel dari pengujian ini adalah anak-anak Sekolah 

Dasar kelas 4, 5 dan 6.  

4.3.1 Profile dari responden 

Sampel uji game ini  sebanyak 30 orang, yang meliputi anak-anak Sekolah Dasar 

kelas 4 ada 8 orang, anak kelas 5 Sekolah Dasar ada 10 orang dan anak kelas 6 ada 12 

orang. Menurut jenis kelamin perempuan ada 14 orang dan laki-laki ada 16 orang.  
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4.3.2 Uji Validitas 

Pengujian validitas data digunakan SPSS, hasilnya bisa dilihat pada Gambar 4.19. 

Dari uji validitas ini terlihat variable M3 tidak valid karena kurang dari 0,4  dan B1 

juga tidak valid karena tidak mengelompok dengan B2 dan B3 walaupun besarnya  

lebih dari 0,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 4.24 Hasil Uji Validitas 

 

Jika M3 dan B1 dihilangkan, maka hasil dari uji validitas adalah sebagai berikut: 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

M1 -.017 .966 -.038 

M2 -.044 .976 .002 

B2 -.206 -.110 .831 

B3 .110 .074 .870 

I1 .624 .166 -.214 

I2 .926 -.102 .064 

I3 .839 -.130 .007 

Gambar 4.25 Hasil Uji Validitas setelah variable M3 dan B1 dihilangkan 
  

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 

M1 -.036 .965 -.090 -.018 

M2 -.065 .960 -.046 .000 

M3 .027 -.058 -.785 -.182 

B1 -.041 -.234 .768 .026 

B2 -.180 -.101 .303 .798 

B3 .126 .072 -.038 .869 

I1 .627 .205 .395 -.305 

I2 .930 -.084 .023 .044 

I3 .834 -.136 -.295 .040 
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4.3.3 Uji Reabilitas 

Untuk menguji reabilitas digunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Variabel yang valid 

di rata-rata kemudian di lihat tingkat reabilitasnya. Hasilnya bisa dilihat pada Tabel 

4.1. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas Variabel Uji 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

M 0.953 Excellent 

B 0.640 Questionable 

I 0.726 Acceptable 

 

4.3.4 Uji Korelasi 

Untuk uji korelasi digunakan korelasi Pearson, hasilnya bisa dilihat pada table 4.2 

Tabel 4.7 Tabel korelasi Pearson antar variabel 

 Correlations 

  Age Edu RM RB RI 

Age Pearson Correlation 1 .924** .099 .000 .755** 

Edu Pearson Correlation .924** 1 .134 -.090 .488** 

RM Pearson Correlation .099 .134 1 -.047 .745** 

RB Pearson Correlation .000 -.090 -.047 1 .593** 

RI Pearson Correlation .755** .488** .745** .593** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 Terlihat bahwa antara variable RM, RB, dan RI saling berkorelasi yang artinya 

kemudahan (M) dan kebergunaan (B) game menunjang responden untuk terus 

memainkan game ini (I).  


