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PERNYATAAN 
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GAME BERBASIS ANDROID UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

COMPUTATIONAL THINKING” ini dan seluruh isinya adalah hasil karya saya 

sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara-cara 

yang tidak sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku dimasyarakat. 

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya 

apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap kaidah maupun 

etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap saya. 

 

 

Bandung, Agustus 2018 

Yang membuat pernyataan, 

 

 

 

Muhammad Rahmanda 

NIM. 1403683  



i 
 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia, 

rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu untuk menyusun 

dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “RANCANG BANGUN GAME 

BERBASIS ANDROID UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

COMPUTATIONAL THINKING” ini dengan penuh tanggung jawab. Shalawat 

serta salam senantiasa dicurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Semoga segala aktivitas kami selaku 

umatnya dapat diberikan kemudahan, kelancaran, keamanan, dan keselamatan yang 

barokah hingga akhir zaman. 

Tujuan utama penulis pada penelitian ini adalah mempelajari dan mengkaji 

bagaimana hasil dari rancang bangun dari game berbasis Android yang peneliti 

buat. adapun harapan peneliti agar penelitian ini dapat dikembangkan dan 

dipergunakan dalam bidang keilmuan. 

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan inovasi pembelajaran dalam 

upaya meningkatkan kemampuan Computational Thinking untuk siswa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dilatarbelakangi dengan studi 

bahwa keterampilan dasar di era modern tidak cukup hanya dengan 

membaca, menulis, dan berhitung saja. Namun perlu dilengkapi dengan 

Computational Thinking sebagai literasi baru yang dipercaya mampu 

mengasah kemampuan analisis dalam menyelesaikan masalah dan tidak 

bisa digantikan dengan ketiga literasi yang sudah ada. Oleh karena itu, 

peneliti membangun perangkat lunak berbasis game Android dengan 

tujuan untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan kemampuan 

Computational Thinking. Dari penelitian ini didapatkan hasil: 1) 

Rancang Bangun Game Berbasis Android untuk meningkatkan 

Computational Thinking ini telah dikembangkan, layak, dan dinilai baik 

oleh pengguna, dengan rata-rata nilai 86,83% oleh ahli, dan rata-rata 

nilai 95,85% oleh siswa, 2) Perangkat Lunak pembelajaran ini dapat 

meningkatkan kemampuan Computational Thinking siswa, diukur 

dengan melihat peningkatan kemampuan berdasarkan perbandingan 

hasil dari pre-test dan post-test yang diadakan oleh peneliti dengan rata-

rata nilai 67,90 menjadi 86,83. Dengan rata-rata nilai gain sebesar 0,53 

yang termasuk kedalam kategori Sedang. 

 

Kata Kunci: Computational Thinking, Game, Android. 
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ABSTRACT 

This research aims to provide learning innovation in an effort to improve the ability of 

Computational Thinking for Junior High School students (SMP). Backgrounded by the 

study that basic skills in the modern era is not enough just by reading, writing, and 

arithmetic. The literacy need to be enhanced with Computational Thinking as a new 

literacy that is believed to hone the analytical ability in solving problems that can not 

be replaced with those existing literacy. Therefore, researchers build a software based 

on Android games to introduce and enhance the ability of Computational Thinking. 

The Result from this research are: 1) Android-Based Game-Based Design to improve 

Computational Thinking has been developed, feasible, and considered as good 

software by users, with an average score 86.83% judged by experts, and an average 

95,85% score judged by students, 2) This software can improve Computational 

Thinking skill from students, measured by seeing an increase in the score of pre-test 

and post-test conducted by researchers with an average score from 67.90 to 86.83. 

With an average gain value 0.53 that included in Medium Category. 

Keywords: Computational Thinking, Game, Android. 
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