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Rancang Bangun Game Edukasi Operasi Matematika - Robot dan Boneka

No Aspek Tampilan Deskripsi Keterangan Desain Tampilan

1 Awal

Berisi judul game
edukasi, dan proses
memuat game
edukasi

- A : judul game edukasi
- B : proses memuat game

edukasi

2 Menu

Berisi judul game
edukasi, dan
beberapa tombol
seperti mulai game,
suara, lagu, profil
pengembang, dan
keluar. Pemain dapat
memulai game
dengan menekan
tombol mulai.

- A : judul game edukasi
- B : tombol mulai game
- C : tombol suara
- D : tombol lagu
- E : tombol profil

pengembang
- F : tombol keluar



3 Memasukkan
Identitas

Berisi kolom
memasukkan nama,
tombol mulai, dan
tutup tampilan popup.

- A : kolom mengisi nama
- B : tombol mulai
- C : tombol tutup tampilan
pop up

4 Info Pengembang

Berisi informasi
mengenai
pengembang game
edukasi.

- A : foto pengembang
- B : identitas pengembang
- C : kembali ke tampilan

menu



5 Petunjuk Operasi
Penjumlahan

Berisi informasi
mengenai aturan
dasar permainan, cara
bermain pada operasi
penjumlahan,
perolehan skor, dan
penggunaan nyawa
dalam game edukasi
ini.

- A : tampilan petunjuk
- B : tombol selanjutnya

6 Memilih Karakter
Game

Berisi dua buah paket
karakter yang dapat
dipilih oleh pemain,
yakni paket karakter
robot dan boneka

- A : paket karakter robot
- B : paket karakter boneka



7 Game Penjumlahan

Berisi empat buah
soal yang dapat
dijawab pemain
dalam waktu satu
menit per soal.
Pemain dapat
memainkan game
sesuai dengan cara
bermain yang
sebelumnya telah
diberikan dan dapat
juga dilihat kembali
dengan melakukan
klik pada tombol
petunjuk (G).

- A : tempat menaruh
karakter

- B : posisi awal karakter
- C : nyawa pemain
- D : soal
- E : skor
- F : waktu
- G : tombol petunjuk
- H : tombol pengaturan
- I : tempat jawaban
- J : tombol centang
- K : tombol perbaiki

8 Petunjuk Operasi
Pengurangan

Berisi informasi
mengenai cara
bermain pada operasi
pengurangan.

- A : tampilan petunjuk
- B : tombol tutup tampilan
pop up



9 Game Pengurangan

Berisi empat buah
soal yang dapat
dijawab pemain
dalam waktu satu
menit per soal.
Pemain dapat
memainkan game
sesuai dengan cara
bermain yang
sebelumnya telah
diberikan dan dapat
juga dilihat kembali
dengan melakukan
klik pada tombol
petunjuk (G).

- A : tempat menaruh
karakter

- B : posisi awal karakter
- C : nyawa pemain
- D : soal
- E : skor
- F : waktu
- G : tombol petunjuk
- H : tombol pengaturan
- I : tempat jawaban
- J : tombol centang
- K : tombol perbaiki

10 Petunjuk Operasi
Perkalian

Berisi informasi
mengenai cara
bermain pada operasi
perkalian.

- A : tampilan petunjuk
- B : tombol selanjutnya



11 Game Perkalian

Berisi empat buah
soal yang dapat
dijawab pemain
dalam waktu satu
menit per soal.
Pemain dapat
memainkan game
sesuai dengan cara
bermain yang
sebelumnya telah
diberikan dan dapat
juga dilihat kembali
dengan melakukan
klik pada tombol
petunjuk (G).

- A : tempat menaruh
karakter

- B : posisi awal karakter
- C : nyawa pemain
- D : soal
- E : skor
- F : waktu
- G : tombol petunjuk
- H : tombol pengaturan
- I : tempat jawaban
- J : tombol centang
- K : tombol ganti
- L : tombol pengali

12 Petunjuk Operasi
Pembagian

Berisi informasi
mengenai cara
bermain pada operasi
pembagian.

- A : tampilan petunjuk
- B : tombol selanjutnya



13 Game Pembagian

Berisi empat buah
soal yang dapat
dijawab pemain
dalam waktu satu
menit per soal.
Pemain dapat
memainkan game
sesuai dengan cara
bermain yang
sebelumnya telah
diberikan dan dapat
juga dilihat kembali
dengan melakukan
klik pada tombol
petunjuk (G).

- A : tempat menaruh
karakter

- B : posisi awal karakter
- C : nyawa pemain
- D : soal
- E : skor
- F : waktu
- G : tombol petunjuk
- H : tombol pengaturan
- I : tempat jawaban
- J : tombol centang
- K : tombol ganti
- L : jumlah karakter yang

telah diletakkan pada
tempat A

14
Akhir Permaianan
(dalam kondisi
kalah)

Berisi informasi
nama pemain,
perolehan skor dan
skor tertinggi.

- A : tampilan informasi
permainan

- B : tombol menuju
tampilan menu

- C : tombol untuk
mengulang game



15
Akhir Permaianan
(dalam kondisi
menang)

Berisi informasi
nama pemain,
perolehan skor dan
skor tertinggi.

- A : tampilan informasi
permainan

- B : tombol menuju
tampilan menu

16 Pengaturan
Berisi tombol untuk
mengatur suara dan
lagu dalam game

- A : tombol tutup
- B : tombol pengaturan

suara
- C : tombol pengaturan

lagu
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Skenario Game Edukasi

A. Nama game edukasi : Operasi matematika - Robot dan Boneka

B. Aturan bermain :

1. Pemain wajib menjawab soal yang diberikan di setiap level dengan

benar untuk dapat melanjutkan ke level berikutnya.

2. Soal yang diberikan akan diacak secara otomatis.

3. Apabila dalam 1 menit pemain belum memberikan jawaban, maka

pemain akan kehilangan satu nyawa.

4. Apabila pemain menjawab soal dengan benar, pemain akan

mendapatkan poin 100.

5. Apabila pemain salah dalam menjawab hasil operasi, pemain akan

mendapatkan soal baru dan nyawanya berkurang 1.

6. Apabila nyawa pemain telah habis maka permainan akan berakhir.

7. Jika pemain ingin bermain lagi, maka pemain dapat menekan tombol

dan permainan dimulai dari awal lagi.

C. Menu :

a. Mulai

Menu ini digunakan untuk memulai permainan, ketika di klik akan

muncul kolom untuk pemain mengisi identitas pada game. Setelah

selesai mengisi identitas, pemain dapat menekan tombol mulai, maka

permainan akan dimulai setelah proses memuat selesai.

b. Suara

Menu ini berfungsi untuk mengatur hidup atau mati volume efek suara

pada game.

c. Lagu

Menu ini berfungsi untuk mengatur hidup atau mati volume lagu pada

game.

d. Profil Pengembang

Menu ini berisikan profil singkat dari pengembang game edukasi.



e. Keluar

Menu ini digunakan untuk keluar dari game edukasi.

D. Karakter game :

Terdapat 2 paket karakter dalam game Operasi Matematika yang dapat dipilih

oleh pemain di awal permainan, yakni robot dan boneka. Berikut dijelaskan pada

Tabel 1 mengenai karakter game.

Tabel 1. Karakter dalam game Operasi Matematika

No Tampilan Karakter Penjelasan
1 Karakter ini menyimbolkan nilai positif

pada paket karakter robot.

2 Karakter ini menyimbolkan nilai negatif
pada paket karakter robot.

3 Karakter ini menyimbolkan nilai positif
pada paket karakter boneka.

4 Karakter ini menyimbolkan nilai negatif
pada paket karakter boneka.

E. Sinopsis

Game ini berlatar belakang di salah satu dinding yang dihiasi beberapa

rak dan pada bagian bawah dinding tersebut terdapat karakter (paket robot

atau paket boneka) yang dipilih sesuai keinginan pemain. Nantinya rak

tersebut digunakan untuk meletakkan boneka maupun robot yang telah

diambil sesuai dengan aturan permainan untuk dapat memperoleh jawaban

dari soal yang diberikan.



F. Skenario Game Edukasi

Game ini terbagi menjadi empat level yakni :

1. Level Penjumlahan : berisikan soal mengenai operasi penjumlahan

2. Level Pengurangan : berisikan soal mengenai operasi pengurangan

3. Level Perkalian : berisikan soal mengenai operasi perkalian

4. Level Pembagian : berisikan soal mengenai operasi pembagian

1. Level Penjumlahan
Durasi : 1 menit per soal

Deskripsi :

Level ini di awali dengan informasi mengenai aturan dalam

permainan, cara bermain pada operasi penjumlahan, skor dan nyawa.

Setelah pemain membaca dan memahaminya, pemain dapat memulai

level ini dengan menekan tombol soal untuk menampilkan soal

pertama. Terdapat 2 macam kotak dengan warna oranye dan biru yang

akan menjadi tempat meletakkan karakter yang telah diambil. Pemain

ditugaskan untuk meletakkan sejumlah boneka atau robot pada kotak

biru sesuai bilangan pertama operasi. Hal serupa dilakukan pada kotak

oranye untuk bilangan kedua. Selanjutnya pemain menghitung hasil

operasi yang diketik pemain pada kotak jawaban. Terdapat 4 soal

dalam level ini yang harus dijawab pemain dengan benar untuk dapat

bermain ke level berikutnya Adapun kisi-kisi soal yang diberikan

pada level ini adalah seperti Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi soal level penjumlahan

No Kompetensi Dasar Indikator Soal
1 Melakukan operasi

hitung bilangan bulat
Menjumlahkan dua bilangan bulat positif
Menjumlahkan bilangan bulat positif dan bulat
negatif
Menjumlahkan bilangan bulat negatif dan
bulat positif
Menjumlahkan dua bilangan bulat negatif



2. Level Pengurangan

Durasi : 1 menit per soal

Deskripsi :

Level ini di awali dengan informasi cara bermain pada operasi

pengurangan. Secara keseluruhan, tampilan dan cara bermain di level

ini hampir sama dengan level penjumlahan. Terdapat 4 soal dalam

level ini yang harus dijawab pemain dengan benar untuk dapat

bermaian ke level berikutnya Adapun kisi-kisi soal yang diberikan

pada level ini adalah seperti Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Kisi-kisi soal level pengurangan

No Kompetensi Dasar Indikator Soal
1 Melakukan operasi

hitung bilangan bulat
Mengurangkan dua bilangan bulat positif
Mengurangkan bilangan bulat positif dan bulat
negatif
Mengurangkan bilangan bulat negatif dan
bulat positif
Mengurangkan dua bilangan bulat negatif

3. Level Perkalian

Durasi : 1 menit per soal

Deskripsi :

Level ini di awali dengan informasi cara bermain pada operasi

perkalian. Pada level ini tampilan permainan mulai berubah, seperti

kotak yang disediakan hanya kotak berwarna oranye saja dan beberapa

pilihan angka. Pemain ditugaskan untuk memilih angka yang

disediakan sesuai dengan bilangan pertama operasi. Letakkan boneka

atau robot sejumlah bilangan kedua hingga seluruh kotak yang muncul

terisi. Selanjutnya pemain menghitung hasil operasi yang diketik

pemain pada kotak jawaban. Apabila bilangan pertama bernilai negatif,

maka sebelum pemain mengetik jawaban akan muncul tombol ganti

untuk merubah karakter yang berada dikotak. Terdapat 4 soal dalam

level ini yang harus dijawab pemain dengan benar untuk dapat bermain

ke level berikutnya Adapun kisi-kisi soal yang diberikan pada level

ini adalah seperti Tabel 4 berikut:



Tabel 4. Kisi-kisi soal level perkalian

No Kompetensi Dasar Indikator Soal
1 Melakukan operasi

hitung bilangan bulat
Mengalikan dua bilangan bulat positif
Mengalikan bilangan bulat positif dan bulat
negatif
Mengalikan bilangan bulat negatif dan bulat
positif
Mengalikan dua bilangan bulat negatif

4. Level Pembagian

Durasi : 1 menit per soal

Deskripsi :

Level ini di awali dengan informasi cara bermain pada operasi

pembagian. Pada level ini tampilan permainan sedikit berubah dari

level perkalian, seperti kotak yang disediakan untuk menampilkan

jumlah karakter yang diambil dan tidak ada pilihan angka. Pemain

ditugaskan untuk meletakkan boneka atau robot sejumlah bilangan

kedua pada kotak yang disediakan hingga memperoleh banyaknya

karakter sejumlah bilangan pertama. Selanjutnya pemain menghitung

banyaknya kotak yang terisi dan diketik pemain pada kotak jawaban.

Apabila bilangan kedua bernilai negatif, maka sebelum pemain

mengetik jawaban akan muncul tombol ganti untuk merubah karakter

yang berada dikotak. Terdapat 4 soal dalam level ini yang harus

dijawab pemain dengan benar untuk dapat bermain ke level berikutnya

Adapun kisi-kisi soal yang diberikan pada level ini adalah seperti

Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Kisi-kisi soal level pembagian

No Kompetensi Dasar Indikator Soal
1 Melakukan operasi

hitung bilangan bulat
Membagi dua bilangan bulat positif
Membagi bilangan bulat positif dan bulat negatif
Mengali bilangan bulat negatif dan bulat positif
Membagi dua bilangan bulat negatif
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Operasi Matematika - Robot dan Boneka merupakan media pembelajaran
matematika berbasis game edukasi pada pokok bahasan bilangan bulat siswa kelas
VII SMP/Sederajat. Game ini dikemas dalam bentuk game laptop/PC yang
bertujuan agar siswa dapat bermain sambil belajar, tidak hanya bisa belajar di
sekolah namun bisa juga belajar di rumah kapan pun. Dengan adanya media
berbasis game edukasi diharapkan siswa lebih tertarik dalam belajar matematika.

Untuk menggunakan media pembelajaran ini caranya sangat sederhana, yaitu
sebagai berikut:
1. Masukan CD Media Pembelajaran ke disk driver laptop atau komputer Anda.
2. Buka CD dan copy semua file yang ada di dalamnya ke laptop atau komputer

Anda.
3. Buka file dengan nama “Game Edukasi - Bilangan Bulat” dengan

mengkliknya dua kali.
Setelah dibuka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. Media siap
digunakan.

Gambar 1. Tampilan awal media

Instalasi

Pendahuluan



Konten dari media pembelajaran ini mengenai operasi pada bilangan bulat (+,-, ×,

dan :). Setiap operasi mencakup 4 soal dengan alokasi waktu penyelesaian 4 menit.

Skor maksimal untuk setiap soal adalah 100 poin. Berikut adalah uraian singkat

mengenai konten-konten penting yang perlu diketahui agar mempermudah

permainan.

A. Penjumlahan
Dalam konten penjumlahan, pemain ditugaskan untuk meletakkan

sejumlah boneka atau robot pada kotak biru sesuai bilangan pertama

operasi. Hal serupa dilakukan pada kotak oranye untuk bilangan kedua.

Selanjutnya pemain menghitung hasil operasi yang diketik pemain pada

kotak jawaban. Nantinya dari konten ini pemain akan mengetahui konsep

dasar dari operasi penjumlahan.

Gambar 2. Tampilan pada Operasi Penjumlahan

B. Pengurangan
Dalam konten pengurangan, pemain ditugaskan untuk meletakkan sejumlah

boneka atau robot pada kotak biru sesuai bilangan pertama operasi. Hal

serupa dilakukan pada kotak oranye untuk bilangan kedua. Selanjutnya

pemain menghitung hasil operasi yang diketik pemain pada kotak jawaban.

Nantinya dari konten ini pemain akan mengetahui konsep dasar dari operasi

pengurangan.

Konten



Gambar 3. Tampilan pada Operasi Pengurangan
C. Perkalian

Dalam konten perkalian, pemain ditugaskan untuk memilih angka yang

disediakan sesuai dengan bilangan pertama operasi. Letakkan boneka atau

robot sejumlah bilangan kedua hingga seluruh kotak yang muncul terisi.

Selanjutnya pemain menghitung hasil operasi yang diketik pemain pada

kotak jawaban. Apabila bilangan pertama bernilai negatif, maka sebelum

pemain mengetik jawaban akan muncul tombol ganti untuk merubah karakter

yang berada dikotak. Nantinya dari konten ini siswa akan mengetahui konsep

dasar dari operasi perkalian.

Gambar 4. Tampilan pada Operasi Perkalian

D. Pembagian
Dalam konten pembagian, pemain ditugaskan untuk meletakkan boneka atau

robot sejumlah bilangan kedua pada kotak yang disediakan hingga

memperoleh banyaknya karakter sejumlah bilangan pertama. Selanjutnya

pemain menghitung banyaknya kotak yang terisi dan diketik pemain pada



kotak jawaban. Apabila bilangan kedua bernilai negatif, maka sebelum

pemain mengetik jawaban akan muncul tombol ganti untuk merubah karakter

yang berada dikotak. Nantinya dari konten ini pemain akan mengetahui

konsep dasar dari operasi pembagian.

Gambar 5. Tampilan pada Operasi Pembagian

A. Tampilan Awal

Dalam tampilan awal ini terdapat 2 menu yaitu menu (1) Mulai Pembelajaran;

dan (2) Profil Pengembang. Tampilan awal media pembelajaran dapat dilihat

pada gambar berikut.

Gambar 6. Tampilan Halaman Utama

Media



B. Tampilan Permainan
Untuk memulai bermain, dapat dilakukan dengan cara berikut:

 Siswa menekan tombol yang akan menampilkan pop up window

untuk mengisi identitas pengguna media. Tampilan awal pop up

window untuk mengisi identitas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 7. Tampilan Pop up Window Identitas

 Setelah siswa mengisi identitas, pengguna menekan tombol “mulai”

untuk memulai permainan.

 Memasuki awal permainan, akan ditampilkan petunjuk awal, cara

bermain, skor dan nyawa, serta pilihan karakter yang dapat digunakan.

Baca dan pahami terlebih dahulu petunjuk permainan untuk

kelancaran dalam bermain. Berikut tampilan lengkapnya.

Gambar 8. Tampilan Pop up Window Petunjuk



Gambar 9. Tampilan Pop up Window Cara Bermain

Gambar 10. Tampilan Pop up Window Skor dan Nyawa

Gambar 11. Tampilan Pop up Window Pilihan Karakter



 Setelah memilih karakter, maka permainan dapat dimulai sesuai

aturan yang diberikan.

Gambar 12. Tampilan Permainan dengan Pilihan Karakter Boneka

Gambar 13. Tampilan Permainan dengan Pilihan Karakter Robot

C. Navigasi

Pada game edukasi ini terdapat beberapa tombol navigasi, yaitu home, suara,

lagu, bantuan, pengaturan, next, tutup, dan keluar.

1. Navigasi Home
Tombol navigasi home berfungsi untuk menampilkan halaman utama.

Apabila pengguna ingin menuju halaman tersebut.



2. Navigasi Suara
Tombol navigasi suara berfungsi untuk mematikan suara atau

menghidupkan suara yang muncul pada media pembelajaran.

3. Navigasi Lagu
Tombol navigasi lagu berfungsi untuk mematikan lagu atau menghidupkan

lagu yang muncul pada media pembelajaran.

4. Navigasi Bantuan

Tombol navigasi bantuan berfungsi untuk menampilkan pop up window

petunjuk pada media pembelajaran yang bertujuan untuk membantu

apabila penguna ingin membaca kembali petunjuk permainan .

5. Navigasi Pengaturan

Tombol navigasi pengaturan berfungsi untuk menampilkan pop up window

pengaturan yang di dalamnya terdapat tombol navigasi suara dan lagu.

6. Navigasi Next
Tombol navigasi next berfungsi untuk menampilkan pop up window

selanjutnya.

7. Navigasi Tutup

Tombol navigasi tutup merupakan sebuah tombol untuk menutup tampilan

pop up window. Apabila pengguna sudah selesai mengisi atau

menggunakan tampilan pop up window, pengguna dapat menekan tombol

tersebut.

8. Navigasi Keluar
Tombol navigasi keluar merupakan sebuah tombol untuk keluar dari

permainan. Apabila pengguna sudah selesai menggunakan media,

pengguna dapat menekan tombol tersebut.

D. Penutup
Demikian buku petunjuk penggunaan game ini dibuat, mohon maaf apabila

ada kekurangan dalam penulisan yang tidak berkenan. Untuk informasi lebih

lanjut, kritik dan saran mengenai game ini, dapat menghubungi kontak

pengembang di 083119323443.
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REKAPTULASI PENILAIAN AHLI MEDIA

Ahli Media Pembelajaran: Gede Aditra Pradnyana, S.Kom., M.Kom.

No. Aspek yang dinilai Skor
A. Desain Presentasi (Presentation Design)
1. Desain media (visual dan audio) mampu membantu

meningkatkan pembelajaran 5

B. Interaksi Penggunaan (Interaction Usability)
1. Navigasi yang mudah 4
2. Tampilan yang dapat ditebak 4
3. Kualitas dari tampilan fitur petunjuk 4
C. Aksebilitas (accessibility)
1. Desain dari kontrol dan format penyajian mengakomodasi

berbagai pelajar 4

D. Penggunaan Kembali (Reusability)
1. Kemampuan untuk digunakan dalam berbagai variasi

pembelajaran dan dengan siswa yang berbeda 4

Skor Total 25
Rata-Rata Skor 4,17

Kriteria Valid

Jadi, rata-rata skor validitas media pembelajaran adalah 4,17. Tingkat validitas
media pembelajaran adalah valid.
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REKAPTULASI PENILAIAN AHLI MEDIA

Ahli Media Pembelajaran: Made Juniantari, M.Pd.

Jadi, rata-rata skor validitas media pembelajaran adalah 4,5. Tingkat validitas
media pembelajaran adalah sangat valid.

No Kriteria Penilaian Skor
A Kualitas Isi/Materi
1 Ketelitian Materi 4
2 Ketepatan Materi 4
3 Keteraturan dalam penyajian materi 4
4 Ketepatan dalam tingkatan detail materi 4
B Tujuan Pembelajaran
1 Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 5
2 Kesesuaian dengan aktifitas pembelajaran 5
3 Kesesuaian dengan penilaian dalam pembelajaran 4
4 Kesesuaian dengan karakteristik siswa 5
C Umpan Balik dan Adaptasi

1 Konten adaptasi atau umpan balik dapat dijalankan oleh
pelajar atau model pembelajaran yang berbeda 5

D Motivasi

1 Kemampuan dalam memotivasi dan menarik perhatian banyak
pelajar 5

Skor Total 45
Rata-Rata Skor 4,5

Kriteria Sangat
Valid
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DOKUMENTASI


