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2 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Game 

Game berasal dari kata bahasa inggris yang memiliki arti dasar permainan. 

Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian “kelincahan intelektual” 

(intellectual playability). Game juga diartikan sebagai arena keputusan dan aksi 

pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Sedangkan 

Agustinus Nilwan menjelaskan bahwa game di artikan sebagai suatu aktivitas 

tersetruktur atau juga digunakan sebagai alat pembelajaran. Secara umum teori 

permainan dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan terhadap kemungkinan 

strategi yang akan dipakai, yang disusun secara matematis agar diterima secara 

logis dan rasional. Serta digunakan untuk mencari strategi terbaik dalam suatu 

aktivitas, dimana setiap pemain didalamnya sama - sama mencapai utilitas 

tertinggi. 

“Permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi 

bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok dengan memilih strategi 

yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri atau pun untuk 

meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan 

kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan diterima setiap 

pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah kemenangan atau kekalahan 

dalam berbagai situasi” [1]. 

Beberapa definisi game menurut beberapa ahli diantaranya : 

1. Menurut Agustinus Nilwan dalam bukunya Pemograman Animasi dan 

Game. Profesional terbitan Media Komputindo, game merupakan 

permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Jika 

ingin mendalami penggunaan animasi haruslah memahami pembuatan 
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game. Atau jika ingin membuat game, maka haruslah memahami teknik 

dan metode animasi, sebab keduanya saling berkaitan [2]. 

2. Menurut Clark C. Abt, Game adalah kegiatan yang melibatkan keputusan 

pemain, berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu 

(misalnya, dibatasi oleh peraturan).  

3. Menurut Chris Crawford, seorang computer game designer 

mengemukakan bahwa game, pada intinya adalah sebuah interaktif. 

Aktivitas yang berpusat pada sebuah pencapaian, ada pelaku aktif (player), 

ada pelaku pasif (NPC).  

4. Menurut David Parlett, game adalah sesuatu yang memiliki “akhir dan 

cara mencapainya” : artinya ada tujuan, hasil dan serangkaian peraturan 

untuk mencapai keduanya.  

5. Menurut Roger Caillois, seorang sesiolog Perancis dalam bukunya yang 

berjudul Les Jeux Et Les Hommes menyatakan game adalah aktivitas yang 

mencakup karakteristik berikut: fun (bebas bermain adalah pilihan bukan 

kewajiban), separate (terpisah), uncertain, non-productive, governed by 

rules (ada aturan), fictitious (pura-pura).  

6. Menurut Greg Costikyan, game adalah “sebentuk karya seni dimana 

peserta, yang disebut pemain, membuat keputusan untuk mengelola 

sumber daya yang dimilikinya melalui benda di dalam game demi 

mencapai tujuan”.  

Andrew Rollings and Ernest Adams dalam bukunya yang berjudul Andrew 

Rollings and Ernest Adams on Game Design membagi genre pada game sebagai 

berikut [3] : 

1. Action 

Action game mencakup berbagai macam gaya permainan, baik 3D ataupun 

2D. Tapi semua game dalam genre ini memiliki satu kesamaan, yaitu 

mengutamakan gerak/sentakan (twitch) dalam permainannya. Action game 

cenderung lebih sederhana dibandingkan jenis game lainnya karena 

membutuhkan respon yang cepat dari player. Sebagai aturan umum, 



8 
 

hubungan ini dapat dinyatakan sebagai suatu proporsionalitas terbalik 

antara kecepatan permainan dan kompleksitas. Fighting game dan FPS 

(First Person Shooter) termasuk dalam genre ini. 

2. Strategy 

Asal usul dari genre ini adalah board games. Jika ada format game yang 

terdekat dengan bentuk pre-computer asli merupakan strategy game. 

Strategi game dapat memiliki banyak aturan. 

3. Role-playing 

Role Playing Games memiliki ragam jenis yang menarik, meliputi 

arcadestyle game yang simple, seperti seri Diablo, sampai tipe 

petualangan yang lamban seperti Anachronox. Ada dua hal yang hampir 

dimiliki oleh semua Role Playing Games, yaitu player yang dapat 

dikonfigurasi dan ditingkatkan dengan pengalaman dan cerita yang kuat. 

4. Sports 

Berbeda dengan jenis game lainnya yang mengambil tempat di dunia 

yang sedikit diketahui oleh pemainnya, sports games meniru dunia yang 

diketahui dengan baik oleh pemainnya, pertandingan olahraga seperti di 

dunia nyata. Sports games memiliki sejumlah kecil jenis game yang 

memungkinkan perbandingan langsung dengan dunia nyata. 

5. Vehicle Simulation 

Jenis game ini mencoba untuk menciptakan rasa mengemudi atau 

menerbangkan, baik kendaran nyata ataupun imajiner. Dalam simulasi 

kendaraan nyata, salah satu tujuan utamannya adalah, membuat 

pengalaman yang seakanakan nyata bagi pemain. Pemain dapat 

diasumsikan mengetahui banyak hal tentang mesin yang disimulasikan, 

dan ingin merasakan pengalaman yang setidak-tidaknya mirip secara 

visual dengan mengedalikan mesin yang sebenarnya. 

6. Construction and Management Simulation 

Jenis game ini adalah game mengenai proses. Tujuan pemain bukanlah 

untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk membuat sesuatu dalam koteks 

proses yang berkelanjutan. Semakin baik pemain memiliki pemahaman 



9 
 

dan kemampuan mengontrol proses, semakin baik hasil pembangunan 

yang diperoleh. 

7. Adventure 

Sebuah game petualangan bukanlah suatu kompetisi atau simulasi. Sebuah 

game petualangan juga tidak menawarkan proses untuk dikelola atau 

lawan harus dikalahkan melalui strategi dan taktik. Sebaliknya, sebuah 

game petualangan adalah sebuah cerita interaktif tentang karakter yang 

dikendalikan oleh pemain. 

8. Artificial Life 

Jenis ini adalah cabang penelitian ilmu komputer seperti artificial 

intelligence. Artificial life (A-Life) melibatkan proses pemodelan biologis 

dan seringkali untuk mensimulasikan siklus kehidupan makhluk hidup. 

Peniliti A-life berharap untuk menemukan cara-cara baru menggunakan 

komputer dengan menggunakan mekanisme biologis, seperti mutasi dan 

seleksi alam, bukan secara algoritmik. Secara khusus, A-life adalah studi 

tentang sifat yang baru, kualitas tak terduga atau perilaku yang timbul dari 

interaksi system yang kompleks. 

9. Puzzle 

Puzzle game adalah permainan mengenai pemecahan teka-teki, terkadang 

tanpa memasukan teka-teki tersebut ke dalam sebuah alur cerita atau 

tujuan yang lebih besar. Puzzle game harus bersifat menantang (tapi tidak 

terlalu susah), menarik secara visual dan menyenangkan untuk dimainkan. 

 

2.2 Game Edukasi 

Game edukasi adalah game yang khusus dirancang untuk mengajarkan 

user suatu pembelajaran tertentu, pengembangan konsep dan pemahaman dan 

membimbing mereka melatih kemampuan mereka, serta memotivasi mereka 

untuk memainkannya [4]. 



10 
 

Menurut Hurd dan Jenuings, perancangan yang baik haruslah memenuhi 

kriteria dari education game itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa kriteria dari 

sebuah education game, yaitu [4] : 

1 Nilai Keseluruhan (Overall Value) 

Nilai keseluruhan dari suatu game terpusat pada desain dan panjang durasi 

game. Aplikasi ini dibangun dengan desain yang menarik dan interaktif. 

Untuk penentuan panjang durasi, aplikasi ini menggunakan fitur timer. 

2 Dapat Digunakan (Usability) 

Mudah digunakan dan diakses adalah poin penting bagi pembuat game. 

Aplikasi ini dirancang system dengan interface yang user friendly 

sehingga user dengan mudah dapat mengaskses aplikasi. 

3 Keakuratan (Accuracy) 

Keakuratan diartikan sebagai bagaimana kesuksesan model/gambaran 

sebuah game dapat dituangkan ke dalam percobaan atau perancangannya. 

Perancangan aplikasi ini harus sesuai dengan mode game pada tahap 

perencanaan. 

4 Kesesuaian (Appropriateness) 

Kesesuaian dapat diartikan bagaimana isi dan desain game dapat 

diadaptasikan terhadap keperluan user dengan baik. Aplikasi ini 

menyediakan menu dan fitur yang diperlukan user untuk membantu 

pemahaman user dalam menggunakan aplikasi. 

5 Relevan (Relevance) 

Relevan artinya dapat mengaplikasikan isi game ke target user. Agar dapat 

relevan terhadap user, sistem harus membimbing mereka dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Karena aplikasi ini ditunjukan untuk 

anak-anak maka desain antarmuka harus sesuai dengan nuansa anak-anak, 

yaitu menampilkan warna-warna yang ceria. 

6 Objektifitas (Objectives) 

Objektifitas menentukan tujuan user dan kriteria dari kesuksesan atau 

kegagalan. Dalam aplikasi ini objektivitas adalah usaha untuk mempelajari 

hasil dari permainan. 
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7 Umpan Balik (Feedback) 

Untuk membantu pemahaman user bahwa permainan mereka sesuai 

dengan objek game atau tidak, feedback harus disediakan. Aplikasi ini 

menyajikan animasi dan efek suara yang mengindikasikan kesuksesan atau 

kegagalan permainan. 

 

2.3 Sampah 

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. 

Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas [5]. 

Berangkat dari pandangan tersebut sehingga sampah dapat dirumuskan sebagai 

bahan sisa dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Sampah padat pada umumnya 

dapat di bagi menjadi dua bagian :  

1. Sampah Organik  

Sampah organik (biasa disebut sampah basah) dan sampah anorganik 

(sampah kering). Sampah Organik terdiri dari bahan-bahan penyusun 

tumbuhan dan hewan yang diambil dari alam atau dihasilkan dari kegiatan 

pertanian, perikanan atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan 

dalam proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan 

bahan organik, misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran dan 

sebagainya.  

2. Sampah Anorganik  

Sampah Anorganik berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti 

mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri. Beberapa dari bahan 

ini tidak terdapat di alam seperti plastik dan aluminium. Sebagian zat 

anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sebagian 

lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang sangat lama. Sampah 

jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya berupa botol, botol, tas 

plastik. Berdasarkan asalnya, kertas, koran, dan karton termasuk sampah 

organik. Tetapi karena kertas, koran, dan karton dapat didaur ulang seperti 
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sampah anorganik lain (misalnya gelas, kaleng, dan plastik), maka 

dimasukkan ke dalam kelompok sampah anorganik. 

 

2.4 Sistem Operasi Android 

Android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk 

perangkat lunak seluler layar sentuh seperti smartphone 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. 

Android merupakan sistem operasi open source, dan Google merilis 

kodenya dibawah lisensi Apache. Kode open source dan lisensi perizinan pada 

android memungkinkan perangkat lunak untuk dimodifikasi secara bebas dan 

didistribusikan oleh para pembuat perangkat, operator nirkabel, dan pengembang 

aplikasi. 

 Selain itu, android memiliki sejumlah besar komunitas pengembang 

aplikasi (apps) yang memperluas fungsionalitas perangkat, umumnya ditulis 

dalam versi kustomisasi bahasa pemprograman Java [6]. 

Saat ini OS Android telah menjadi banyak versi dengan penjelasan sebagai 

berikut [7] : 

1. Android Versi 1.1  

Pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android versi ini 

dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice 

search (pencarian suara), pengiriman pesan dengan Gmail, dan 

pemberitahuan email. 

2. Android Versi 1.5 (Cupcake)  

Pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon seluler 

dengan menggunakan Android dan SDK (Software Development Kit) 

dengan versi 1.5 (Cupcake). Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga 

penambahan beberapa fitur dalam seluler versi ini yakni kemampuan 
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merekam dan menonton video dengan modus kamera, mengunggah video 

ke Youtube dan gambar ke Picasa langsung dari telepon, dukungan 

Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke headset 

Bluetooth, animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan 

dengan sistem. 

3. Android Versi 1.6 (Donut)  

Donut (versi 1.6) dirilis pada September dengan menampilkan proses 

pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai 

indikator dan kontrol applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang 

memungkinkan pengguna untuk memilih foto yang akan dihapus; kamera, 

camcorder dan galeri yang dintegrasikan; CDMA / EVDO, 802.1x, VPN, 

Gestures, dan Text-to-speech engine, kemampuan dial kontak, teknologi 

text to change speech (tidak tersedia pada semua ponsel), pengadaan 

resolusi VWGA. 

4. Android Versi 2.0/2.1 (Eclair)  

Pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android dengan versi 

2.0/2.1 (Eclair), perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan 

hardware, peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser 

baru dan dukungan HTML5, daftar kontak yang baru, dukungan flash 

untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan Bluetooth 2.1.  

Dengan semakin berkembangnya dan semakin bertambahnya jumlah 

handset Android, semakin banyak pihak ketiga yang berminat untuk 

menyalurkan aplikasi mereka kepada sistem operasi Android. Aplikasi 

terkenal yang diubah ke dalam sistem operasi Android adalah Shazam, 

Backgrounds, dan WeatherBug.  

5. Android Versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt)  

Pada 20 Mei 2010, Android versi 2.2 (Froyo) diluncurkan. Perubahan-

perubahan umumnya terhadap versi-versi sebelumnya antara lain 

dukungan Adobe Flash 10.1, kecepatan kinerja dan aplikasi 2 sampai 5 

kali lebih cepat, integrasi V8 JavaScript engine yang dipakai Google 

Chrome yang mempercepat kemampuan rendering pada browser, 
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pemasangan aplikasi dalam SD Card, kemampuan WiFi Hotspot portabel, 

dan kemampuan auto update dalam aplikasi Android Market. 

6. Android Versi 2.3 (Gingerbread)  

Pada 6 Desember 2010, Android versi 2.3 (Gingerbread) diluncurkan. 

Perubahan-perubahan umum yang didapat dari Android versi ini antara 

lain peningkatan kemampuan permainan (gaming), peningkatan fungsi 

copy paste, layar antar muka (User Interface) didesain ulang, dukungan 

format video VP8 dan WebM, efek audio baru (reverb, equalization, 

headphone virtualization, dan bass boost), dukungan kemampuan Near 

Field Communication (NFC), dan dukungan jumlah kamera yang lebih 

dari satu. 

7. Android Versi 3.0 (Honeycomb)  

Android Honeycomb dirancang khusus untuk tablet. Android versi ini 

mendukung ukuran layar yang lebih besar. User Interface pada 

Honeycomb juga berbeda karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb 

juga mendukung multi processor dan juga akselerasi perangkat keras 

(hardware) untuk grafis. Tablet pertama yang dibuat dengan menjalankan 

Honeycomb adalah Motorola Xoom. 

8. Android Versi 4.0 (ICS : Ice Cream Sandwich) 

Android ICS atau Ice Cream Sandwich juga dirilis pada tahun yang sama 

dengan Honeycomb, yaitu pada bulan Oktober 2011. Kini android Ice 

Cream Sandwich merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak 

digunakan oleh para pengembang smartphone yang sudah memiliki nama 

besar seperti Samsung, Sony, Acer dengan smartphone ICS Acer Liquid 

Gallant E350 terbarunya serta produsen-produsen kelas berat laitnya untuk 

digunakan pada produk-produk terbaru mereka. 

9. Android Versi 4.1 (Jelly Bean) 

Android Jelly Bean merupakan versi Android yang terbaru pada saat ini. 

Salah satu gadget yang menggunakan system operasi Jelly Bean adalah 

Google Nexus 7 yang diprakarsai oleh ASUS, vendor asal Taiwan yang 

juga menjadi teman satu kampong halaman dengan Acer. Fitur terbaru dari 
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sistem operasi Android Jelly Bean ini salah satunya adalah peningkatan 

kemampuan on-screen keyboard yang lebih cepat serta lebih responsive, 

pencarian data kontak dengan vitur voice search dan lain sebagainya. 

 

2.5 Model ADDIE 

ADDIE adalah singkatan dari Analysis, Design, Development, 

Implementation, dan Evaluation. Model ini dikembangkan pada tahun 1900-an 

oleh Reiser dan Mollenda. ADDIE adalah model perencanaan pembelajaran yang 

efektif dan efisien serta prosesnya bersifat interaktif, dimana hasil evaluasi setiap 

fase dapat membawa pengembangan pembelajaran ke fase-fase sebelumnya. Hasil 

akhir dari suatu fase merupakan produk awal bagi fase berikutnya. Salah satu 

fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan 

infrastruktur program yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu 

sendiri. Model ADDIE juga dapat diterapkan untuk profesionalitas guru dan 

tenaga kependidikan di lembaga-lembaga pendidikan [7]. 

Gambar model pengembangan ADDIE dapat dilihat pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Model Pengembangan ADDIE [7] 
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Berikut adalah penjabaran dari kelima tahapan pengembangan dari model 

ADDIE : 

1. Tahap analisis (Analysis) 

Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan 

dibangun, yaitu melakukan analisis kebutuhan (needs assessment), 

mengidentifikasi masalah dan melakukan analisis tugas (task analysis). 

Analisis merupakan fase pertama yang harus dilakukan. Terdapat beberapa 

segmen yang harus dianalisis, diantaranya adalah mendeskripsikan 

aplikasi yang akan dibangun, menganalisis media, menentukan materi, 

serta menentukan media pembangunan. 

2. Tahap desain (Design) 

Tahap ini dikenal juga dengan istilah membuat rancangan. Ibarat 

bangunan, maka sebelum dibangun gambar rancang bangun (blue-print) 

diatas kertas harus ada terlebih dahulu. Pertama kita merumuskan tujuan 

pembelajaran. Selanjutnya menyusun tes, dimana tes tersebut harus 

didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. 

Kemudian menentukan strategi pembelajaran yang tepat harusnya seperti 

apa untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada banyak pilihan 

kombinasi metode dan media yang dapat kita pilih dan tentukan yang 

paling relevan.  

3. Tahap Pengembangan (Development) 

Pengembangan adalah proses mewujudkan blue-print atau desain tadi 

menjadi kenyataan. Jika dalam desain diperlukan suatu perangkat lunak 

berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus 

dikembangkan, atau diperlukan modul cetak, maka modul tersebut perlu 

dikembangkan. Begitu pula halnya dengan lingkungan belajar lain yang 

akan mendukung proses pembelajaran semuanya harus disiapkan dalam 

tahap ini.  
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4. Tahap Implementasi (Implementation) 

Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem 

pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini semua yang 

telah dikembangkan diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau 

fungsinya agar bisa diimplementasikan. Misalnya, jika memerlukan 

perangkat lunak tertentu maka perangkat lunak tersebut harus sudah 

diinstal. Jika penataan lingkungan harus tertentu, maka lingkungan dibuat 

tertentu dan juga harus ditata. Barulah diimplementasikan sesuai skenario 

atau desain awal. 

5. Tahap Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi adalah mengevaluasi tiap tahapan yang sudah dilakukan dari 

awal hingga akhir untuk mendapatkan data, sehingga masalah dapat 

diperbaiki dan untuk membuat sistem lebih baik.  

 

2.6 Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah standarisasi bahasa 

pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan 

menggunakan teknik pemprograman berorientasi objek. UML muncul karena 

adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, 

membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan 

bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks pendukung [8]. 

UML menyediakan 10 macam diagram untuk memodelkan aplikasi 

berorientasi objek, yaitu: 

1. Use Case Diagram untuk memodelkan proses bisnis.  

2. Conceptual Diagram untuk memodelkan konsep-konsep dalam aplikasi.  

3. Sequence Diagram untuk memodelkan pengiriman pesan (message) antar   

objects. 

4. Collaboration Diagram untuk memodelkan interaksi antar objects.  

5. State Diagram untuk memodelkan perilaku objects di dalam sistem.  



18 
 

6. Activity Diagram untuk memodelkan perilaku Use Cases dan objects 

dalam system  

7. Class Diagram untuk memodelkan struktur kelas.  

8. Object Diagram untuk memodelkan struktur object.  

9. Component Diagram untuk memodelkan komponen object.  

10. Deployment Diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi.  

Berikut akan dijelaskan lima macam diagram yang digunakan dalam 

pembangunan game edukasi peduli kebersihan lingkungan berbasis android, yaitu 

use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram , dan 

deployment diagram [8]. 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem yang akan dibuat. Dengan pengertian yang cepat, use 

case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di 

dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-

fungsi tersebut. 

2. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class diagram 

juga menggambarkan struktur dan deskripsi class, package , dan objek 

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 

dan lain lain. 

3. Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan/ perilaku objek pada use 

case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang 

dikirimkan dan diterima antar objek. Banyaknya sequence diagram yang 

harus digambar adalah sebanyak pendefinisian use case yang memiliki 

proses sendiri, sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan maka 

sequence diagram yang dibuat juga semakin banyak. 
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4. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini 

adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan 

apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem.  

5. Deployment Diagram  

Deployment diagram menunjukan konfigurasi komponen dalam proses 

eksekusi aplikasi. Deployment diagram mewakili pandangan 

pengembangan sistem sehingga hanya akan ada satu diagram deployment 

untuk satu sistem. Deployment diagram terdiri dari node dan node 

merupakan perangkat keras fisik yang digunakan untuk menyebarkan 

aplikasi. Tiap node pada diagram mewakili satu unit komputasi sistem 

yang dalam banyak hal merupakan bagian dari perangkat keras. 

 

2.7 Adobe Flash CS6 

Adobe Flash CS6 adalah salah satu aplikasi pembuat animasi yang cukup 

dikenal saat ini. Berbagai fitur dan kemudahan yang dimiliki menyebabkan Adobe 

Flash CS6 menjadi program animasi favorit dan cukup populer. Tampilan 

interface, fungsi dan pilihan palet yang beragam, serta kumpulan tool yang sangat 

lengkap sangat membantu dalam pembuatan karya animasi yang menarik. Flash 

merupakan software yang didalamnya terdapat semua kelengkapan yang 

dibutuhkan. Mulai dari fitur menggambar, ilustrasi, mewarnai, animasi dan 

programming. Kita dapat mendesain gambar atau objek yang akan kita 

animasikan langsung pada flash. Fitur programming pada flash menggunakan 

bahasa ActionScript. Fitur terbaru yang terdapat pada Adobe Flash CS6 

Profesional, sebagai berikut [9] : 

1. Memberikan dukungan untuk HTML 5. 

2. Ekspor simbol dan urutan animasi yang cepat menghasilkan sprite sheet 

untuk meningkatkan pengalaman gaming, alur kerja, dan performance. 
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3. Memberikan dukungan untuk Android dan iOS dengan Adobe Flash Player 

terbaru. 

4. Performanya memberikan pemuatan foto berukuran besar menjadi lebih 

cepat. Hal ini terwujud berkat adanya Adobe Mercury Graphics Engine 

yang mampu meminimalisir waktu render.  

 

2.8 Action Script 3.0 

Action Script 3.0 atau disingkat AS3 merupakan bahasa pemprograman 

yang bekerja pada Abobe Flash, Flex, dan Flash Develop. Action Script 3.0 

pertama kali dirilis pada tahun 2006 bersamaan dengan diluncurkannya Flash 

versi 9 sekaligus Flash pertama yang kini telah diakusisi oleh Adobe System Inc. 

yaitu Adobe Flash CS3. 

Action Script 3.0 adalah bahasa pemprograman yang didasarkan pada 

ECMA Script, yaitu standar bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh 

ECMA (Europan Computer Manufactures Association). Dengan standar ini, AS3 

mampu melakukan integrasi data yang cepat dengan berbagai bahasa 

pemprograman lainnya seperti JavaScript dan XML.  

 Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya, AS3 dapat menghasilkan 

performa yang lebih baik dalam pembuatan game, namun semakin kompleks dari 

segi struktur bahasa. Ada sedikit perbedaan antara AS2 dan AS3 dalam penulisan 

script, yaitu AS3 tidak dituliskan langsung pada movie clip ataupun button seperti 

AS2 sehingga kita mengontrol movie hanya dengan menuliskan script pada frame 

atau melalui file kelas [10]. 

 


