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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Aplikasi/Perangkat Lunak[8] 

Aplikasi/Perangkat Lunak adalah suatu subkelas perangkat lunak 

komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat 

lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak 

secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas 

yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah 

pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang 

disebut sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya 

adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi 

pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi 

dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki 

kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan 

tiap aplikasi. Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi 

satu sama lain sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar 

kerja dapat dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat 

pada aplikasi lembar kerja yang terpisah. 

 

2.2 Permainan[12] 

Menurut J. Von Neumann dan O. Morgenstern dalam Theory of Games 

and Economic Behavior (3d ed. 1953): “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.”  
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2.3 Permaninan Interaktif[19] 

Permainan Interaktif adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, 

produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, 

ketangkasan, dan edukasi. Kelompok permainan interaktif bukan didominasi 

sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau 

edukasi. 

Permainan interaktif didefinisikan sebagai permainan yang memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

 Berbasis elektronik baik berupa aplikasi software pada komputer 

(online maupun stand alone), console (Playstation, XBOX, Nitendo 

dll), mobile handset dan arcade. 

 Bersifat menyenangkan (fun) dan memiliki unsur kompetisi 

(competition) 

 Memberikan feedback/interaksi kepada pemain, baik antar pemain 

atau pemain dengan alat (device) 

 Memiliki tujuan atau dapat membawa satu atau lebih konten atau 

muatan. Pesan yang disampaikan bervariasi misalnya unsur 

edukasi, entertainment, promosi produk (advertisement) sampai 

kepada pesan yang destruktif. 

 

2.4 Anak Usia Dini[3] 

Hakikat anak usia dini dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai 

dengan 6 tahun. Namun ada beberapa ahli yang mengelompokannya hingga usia 8 

tahun (Essa, 2003). 

Anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola 

pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik kasar dan halus), 

kecerdasan (daya pikir, daya cipta), sosio emosional, bahasa, dan komunikasi. 
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Anak usia dini dibagi dalam tiga tahapan perkembangan (Jurnal PAUD), 

yaitu: 

1. Masa Bayi, Usia Lahir 0 – 12 Bulan. 

2. Masa Toddler (Balita) Usia 1 -3 Tahun. 

3. Masa Early Childhood/Pra Sekolah, Usia 3 – 6 Tahun. 

4. Masa Kelas Awal SD, Usia 6 – 8 Tahun. 

Menurut para ahli psikologi, usia dini (0-8 tahun) sangat menentukan bagi 

anak dalam mengembangkan potensinya. Usia ini sering disebut “Usia Emas” 

(The Golden Age) yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulangi lagi, yang 

sangat menentukan untuk perkembangan kualitas manusia. 

Keith Osborn, Burton L. White, dan Benyamin S. Bloom (1993) 

berdasarkan penelitiannya mengemukakan bahwa perkembangan intelektual anak 

terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal kehidupan anak. Sekitar 50% 

variabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. 

Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada 

pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. 

 
Gambar 2.1 Perkembangan Kecerdasan Anak 

Menurut Keith Osborn, Burton L. White, dan Benyamin S. Bloom 

 

Usia 0 sampai dengan 6 tahun merupakan usia yang sangat menentukan 

dalam pembentukan kepribadian anak dan sangat penting dalam perkembangan 

intelegensi. Adapun beberapa masa yang dilalui anak usia dini sebagai berikut: 
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1. Masa Peka; masa sensitif dalam penerimaan stimulasi dari 

lingkungan. 

2. Masa Egosentris; sikap mau menang sendiri dalam, selalu ingin 

dituruti sehingga perlu perhatian dan kesabaran dari orang 

dewasa/pendidik. 

3. Masa Berkelompok; anak-anak lebih senang bermain bersama 

teman sebayanya, mencari teman yang dapat menerima satu sama 

lain sehingga orang dewasa seharusnya member kesempatan pada 

anak untuk bermain bersama-sama. 

4. Masa Meniru; anak merupakan peniru ulung yang dilakukan 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

5. Masa Eksplorasi (Penjelajahan); masa menjelajai pada anak 

dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya, 

mencoba-coba dengan cara memegang, memakan/meminumnya, 

dan melakukan trial and error terhadap benda-benda yang 

ditemukannya. 

 

2.5   Karakteristik Anak dari Rentang Usia Lima Hingga Delapan Tahun[1] 

2.5.1 Usia Lima Tahun 

Anak usia lima tahun memiliki banyak informasi dan merasa yakin 

terhadap kemampuannya berbagi dengan yang lain. Pengalaman mampu 

menegaskan dunianya dan mengajarkan dia lebih dari buku apapun. Jadi berikan 

anak ruang untuk menjelajah. Bawalah anak ke luar rumah; biarkan ia 

menemukan hal-hal baru untuk dipelajari. Berikan ia banyak mainan dan 

permainan, seperti balok bangunan, alat manik-manik, dan boneka dengan 

pakaian yang dapat digonta-ganti. Semua kegiatan ini memungkinkan anak 

menciptakan sebuah dunia imajiner yang dipimpin oleh dirinya sendiri.  

Di usia lima tahun, anak mulai termotivasi untuk memainkan permainan 

yang terstruktur dan ingin menjadi yang nomor satu. Ia pastinya ingin menang dan 

akan sangat kecewa jika ia bukan yang pertama atau yang terbaik dalam sebuah 

permainan. Ini membuat permainan menjadi menegangkan karena Anda mulai 

takut dengan reaksi anak jika ia kalah. 
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2.5.2 Usia Enam Tahun 

Anda akan melihat adanya peningkatan yang signifikan dalam koordinasi 

tangan-mata anak sehingga ia semakin akurat dan tangkas dalam bermain. 

Anak usia enam tahun biasanya sudah mahir menggunakan gunting (bila 

anak Anda kidal, pastikan Anda memberikan gunting khusus) dan peralatan kecil 

lainnya. Ia akan menggambar dengan percaya diri, menggenggam pensil dengan 

benar, dan sudah mampu menulis huruf dan angka. Awalnya, sebagian anak 

kadang-kadang menulis dari belakang ke depan sampai lama-lama ia mengenali 

huruf atau angka tersebut. Peningkatan dalam pengendalian motorik halus ini juga 

berarti anak Anda mampu memotong dengan pisau dan menggunakan sendok-

garpu secara benar sehingga ia semakin  mampu makan sendiri. 

Karena sudah lebih fokus dan mampu mengontrol pulpen dengan benar, 

anak anda mampu menggambar dan mewarnai dengan rapi. 

Anak usia enam tahun mampu: 

 Berpikir dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

 Mengomunikasikan pemikiran serta perasaan 

 Berkonsentrasi 

 Bersosialisasi 

 Melihat dan mendengar sebaik Anda 

 Sedikit membaca dan menulis 

 Aktif secara fisik 

 Berkoordinasi dengan baik 

 Tidur di kisaran jam yang wajar 

 Memiliki nafsu makan yang baik, setidaknya untuk makanan yang 

disukainya 

 Tidah mengompol di siang hari (kecuali beberapa kali 

“kecelakaan”) 

Anak enam tahun memiliki kegiatan-kegiatan yang kreatif, seperti 

menggambar, mewarnai, dan melukis. Gambar-gambarnya sekarang sudah lebih 

berbentuk, tetapi jangan khawatir bila gambarnya kurang rinci dibandingka 

dengan karya anak-anak lain. Anda dapat mencoba membiarkannya menggunakan 

berbagai media, misalnya kapur atau tanah liat, agar ia dapat bereksperimen dan 
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mendorong kreativitas. Bermain dengan lempung mainan atau plastisin. Hal ini 

baik bagi perkembangan otak anak karena kedua belah otak digunakan secara 

bersamaan. Hal ini juga mengajarkan beberapa aturan dasar fisika, seperti hokum 

konservasi massa; bentuk apa pun yang dibuat, jumlah adonan tetap sama. 

Kemampuan berkonsentrasi anak-anak usia enam tauhn sangat bervariasi. 

Hal ini dipengaruhi oleh temperamen dan motivasi setiap anak. Kebanyakan anak 

usia enam tahun sulit memusatkan perhatian pada situasi tertentu karena mereka 

masih sangat aktif dan impulsif. Anak enam tahun akan berkonsentrasi dengan 

baik jika ia tertarik pada tugas tertentu yang tidak terlalu sulit ataupun terlalu 

mudah. 

Untuk mendorong anak berkonsentrasi 

 Mainkan permainan sederhana, seperti menemukan perbedaan dari 

dua gambar yang sedikit berbeda. Ini akan membantu anak 

memerhatikan detail. Anjurkan ia melihat secara teliti sebuah 

benda pada satu gambar, lalu mencari perbedaan pada benda yang 

sama di gambar lainnya. 

 Mainkan jigsaw puzzle secara bersama-sama karena permainan ini 

membutuhkan perhatian berhadap detail, ketekunan untuk 

menyelesaikannya, dan memberi anak perasaan sukses. Upaya 

meningkatkan konsentrasi anak paling efektif jika Anda memiliki 

puzzle bergambar kesukaan anak, seperti tokoh film kartun 

kegemarannya. Pastilah memiliki puzzle yang tidak terlalu sulit 

supaya ia tidak cepat menyerah. 

2.5.3 Usia Tujuh Tahun 

Anak usia tujuh tahun mengalami kemajuan yang nyata selama beberapa 

tahun belakangan ini. Anda akan perhatikan bahwa ia sudah mampu 

berkonsentrasi lebih lama dan berpikir lebih logis; dua keahlian ini 

memampukannya untuk memecahkan masalah yang kompleks. Doronglah 

keinginannya untuk belajar dengan melakukan berbagai kegiatan bersamanya. 

2.5.4 Usia Delapan Tahun 

Anak mulai menunjukan ketertarikan serta bakat pada mata pelajaran 

tertentu. 
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2.6 Perkembangan Kognitif Anak[21] 

Piaget membagi perkembangan kognitif anak ke dalam 4 periode utama 

yang berkorelasi dengan dan semakin canggih seiring pertambahan usia: 

1. Periode sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

2. Periode praoperasional (usia 2–7 tahun) 

3. Periode operasional konkrit (usia 7–11 tahun) 

4. Periode operasional formal (usia 11 tahun sampai dewasa) 

Berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan kognitif anak menurut 

Piaget: 

1. Periode sensorimotor 

Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain 

juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Skema awalnya dibentuk 

melalui diferensiasi refleks bawaan tersebut. Periode sensorimotor adalah 

periode pertama dari empat periode. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini 

menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting 

dalam enam sub-tahapan: 

a. Sub-tahapan skema refleks, muncul saat lahir sampai usia 

enam minggu dan berhubungan terutama dengan refleks. 

b. Sub-tahapan fase reaksi sirkular primer, dari usia enam 

minggu sampai empat bulan dan berhubungan terutama 

dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. 

c. Sub-tahapan fase reaksi sirkular sekunder, muncul antara 

usia empat sampai sembilan bulan dan berhubungan 

terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan 

pemaknaan. 

d. Sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, muncul 

dari usia sembilan sampai dua belas bulan, saat 

berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai 

sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau 

dilihat dari sudut berbeda (permanensi objek). 

e. Sub-tahapan fase reaksi sirkular tersier, muncul dalam usia 

dua belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan 
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terutama dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai 

tujuan. 

f. Sub-tahapan awal representasi simbolik, berhubungan 

terutama dengan tahapan awal kreativitas. 

2. Tahapan praoperasional 

Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari empat tahapan. Dengan 

mengamati urutan permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah 

akhir usia dua tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis 

muncul. Pemikiran (Pra)Operasi dalam teori Piaget adalah prosedur 

melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Ciri dari tahapan 

ini adalah operasi mental yang jarang dan secara logika tidak memadai. 

Dalam tahapan ini, anak belajar menggunakan dan merepresentasikan 

objek dengan gambaran dan kata-kata. Pemikirannya masih bersifat 

egosentris: anak kesulitan untuk melihat dari sudut pandang orang lain. 

Anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti 

mengumpulkan semua benda merah walau bentuknya berbeda-beda atau 

mengumpulkan semua benda bulat walau warnanya berbeda-beda. 

Menurut Piaget, tahapan pra-operasional mengikuti tahapan 

sensorimotor dan muncul antara usia dua sampai enam tahun. Dalam 

tahapan ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Mereka 

mulai merepresentasikan benda-benda dengan kata-kata dan gambar. 

Bagaimanapun, mereka masih menggunakan penalaran intuitif bukan 

logis. Di permulaan tahapan ini, mereka cenderung egosentris, yaitu, 

mereka tidak dapat memahami tempatnya di dunia dan bagaimana hal 

tersebut berhubungan satu sama lain. Mereka kesulitan memahami 

bagaimana perasaan dari orang di sekitarnya. Tetapi seiring pendewasaan, 

kemampuan untuk memahami perspektif orang lain semakin baik. Anak 

memiliki pikiran yang sangat imajinatif di saat ini dan menganggap setiap 

benda yang tidak hidup pun memiliki perasaan. 
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3. Tahapan operasional konkrit 

Tahapan ini adalah tahapan ketiga dari empat tahapan. Muncul 

antara usia enam sampai duabelas tahun dan mempunyai ciri berupa 

penggunaan logika yang memadai. Proses-proses penting selama tahapan 

ini adalah: 

Pengurutan—kemampuan untuk mengurutan objek menurut 

ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda 

ukuran, mereka dapat mengurutkannya dari benda yang paling besar ke 

yang paling kecil. 

Klasifikasi—kemampuan untuk memberi nama dan 

mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau 

karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat 

menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Anak tidak lagi 

memiliki keterbatasan logika berupa animisme (anggapan bahwa semua 

benda hidup dan berperasaan) 

Decentering—anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari 

suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh anak 

tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya 

dibanding cangkir kecil yang tinggi. 

Reversibility—anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-

benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak 

dapat dengan cepat menentukan bahwa 4+4 sama dengan 8, 8-4 akan sama 

dengan 4, jumlah sebelumnya. 

Konservasi—memahami bahwa kuantitas, panjang, atau jumlah 

benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan 

dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi 

cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air 

dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan 

tetap sama banyak dengan isi cangkir lain. 

Penghilangan sifat Egosentrisme—kemampuan untuk melihat 

sesuatu dari sudut pandang orang lain (bahkan saat orang tersebut berpikir 

dengan cara yang salah). Sebagai contoh, tunjukkan komik yang 
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memperlihatkan Siti menyimpan boneka di dalam kotak, lalu 

meninggalkan ruangan, kemudian Ujang memindahkan boneka itu ke 

dalam laci, setelah itu baru Siti kembali ke ruangan. Anak dalam tahap 

operasi konkrit akan mengatakan bahwa Siti akan tetap menganggap 

boneka itu ada di dalam kotak walau anak itu tahu bahwa boneka itu sudah 

dipindahkan ke dalam laci oleh Ujang. 

4. Tahapan operasional formal 

Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan 

kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 

sebelas tahun (saat pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa. 

Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir 

secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari 

informasi yang tersedia. Dalam tahapan ini, seseorang dapat memahami 

hal-hal seperti cinta, bukti logis, dan nilai. Ia tidak melihat segala sesuatu 

hanya dalam bentuk hitam dan putih, namun ada "gradasi abu-abu" di 

antaranya. Dilihat dari faktor biologis, tahapan ini muncul saat pubertas 

(saat terjadi berbagai perubahan besar lainnya), menandai masuknya ke 

dunia dewasa secara fisiologis, kognitif, penalaran moral, perkembangan 

psikoseksual, dan perkembangan sosial. Beberapa orang tidak sepenuhnya 

mencapai perkembangan sampai tahap ini, sehingga ia tidak mempunyai 

keterampilan berpikir sebagai seorang dewasa dan tetap menggunakan 

penalaran dari tahap operasional konkrit. 

 

2.7 Multiple Intelligences[18] 

Pada tahun 1983, Dr. Howard Gardner memperkenalkan teori multiple 

intelligences dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind. Gardner 

mengemukakan teori bahwa manusia memiliki delapan kecerdasan, yaitu: 

1. Kecerdasan Linguistik 

2. Kecerdasan Logika-Matematika 

3. Kecerdasan Visual-Spasial 

4. Kecerdasan Musik 

5. Kecerdasan Interpersonal 
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6. Kecerdasan Intrapersonal 

7. Kecerdasan Kinestetik 

8. Kecerdasan Natural 

 
Gambar 2.2 Diagram Multiple Intelligence Howard Gardner 

 

2.8 Kecerdasan Visual-Spasial[16] 

Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk melihat dan 

mengamati dunia visual dan spasial secara akurat (cermat). Visual artinya gambar, 

spasial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat. Kecerdasan ini 

melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran dan juga 

hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Kecerdasan ini juga melibatkan 

kemampuan untuk melihat obyek dari berbagai sudut pandang. 

 

2.9 Tanda Mendeteksi Kecerdasan Visual-Spasial[9] 

Untuk memperjelas karakter anak cerdas visual spasial ada beberapa tanda 

yang bisa membantu orangtua mendeteksinya sekaligus menstimulasinya sesuai 

dengan usia anak. Jika kemampuan anak mendahului umurnya, Anda tinggal 

menyesuaikan stimulasi yang tepat. Dalam buku Multiple Intelligences, Howard 

Gardner menyebutkan tahap kemampuan visual spasial anak: 

 Usia 0-15 bulan 

Bayi biasanya mengikuti pergerakan benda yang ada dihadapannya 

dengan jarak tertentu. Ambil sebuah mainan kemudian goyang-goyangkan 

untuk menarik perhatiannya. Secara perlahan gerakkan benda ke kanan 
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dan kiri agar anak mengikuti gerakan benda dengan matanya. Di usia 6-15 

bulan bayi juga mulai menyadari perbedaan bentuk, ukuran dan warna. 

Rangsang anak dengan memberikan peralatan atau mainan yang aman 

dengan bentuk dan warna menarik. 

 Usia 15 bulan-2 tahun 

Anak sudah mulai belajar mengklasifikasikan benda-benda dengan 

warna, bentuk, dan ukuran yang sama. Taruhlah benda-benda yang dia 

kenali, seperti mainan berbentuk balok, bulat atau perlengkapan 

makannya. Kemudian kelompokkan barang-barang tersebut. Sebaiknya 

ukuran benda jangan terlalu kecil. 

 Usia 2 tahun 

Di usia ini anak sudah dapat menumpuk balok-balok yang lebih 

tinggi, karena sudah memiliki koordinasi tangan yang baik. Anak juga 

sudah mulai bisa diperkenalkan dengan puzzle sederhana. Bila sudah bisa 

merangkainya, coba beri tingkat kesulitan yang lebih tinggi dengan 

menggunting kepingan menjadi beragam bentuk dan ukuran. 

 Usia 3 tahun 

Kini saatnya ajak anak mengeksplorasi lebih banyak hal lagi. Jika 

anak sudah tertarik melukis dengan tangan (finger painting), menggambar 

dengan kuas, mewarnai, menempel, bermain kertas lipat, dan menggunting 

kertas akan lebih mengasah kemampuan cerdas visualnya. Selain itu anak 

belajar mengekspresikan dirinya. 

 Usia 4 tahun 

Imajinasi anak sedang berkembang di masa ini. Gunakan ini 

sebagai kesempatan untuk memberikan sejumlah permainan yang 

membantunya mengenal perbedaan bentuk, ukuran, jumlah, keseimbangan 

dan perbedaannya. Saat anak bermain balok jelaskan bentuk-bentuk balok 

misalnya segitiga memiliki tiga sisi dan balok segi empat memiliki empat 

sisi. Minta anak membuat suatu ‘bangunan’ berdasarkan imajinasinya 

sendiri. 
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 Usia 5 tahun 

Di masa ini kemampuan imajinasi anak diterjemahkan ke dalam 

bentuk yang lebih bertema, artinya tidak asal-asalan. Misalnya, saat 

menggambar orang, anak umumnya melengkapi dengan tangan dan kaki 

atau anggota tubuh lainnya. Perlihatkan buku cerita yang memuat gambar-

gambar menarik. Lalu minta anak menebak ceritanya dengan hanya 

melihat gambar sampulnya saja. 

 

2.10 Tingkatan Keterampilan Visual Spasial[25] 

1. Keterampilan tingkat Dasar 

 Mengenal, menikmati, dan merespon terhadap berbagai 

jenis warna 

 Mengenal, menikmati, dan merespon terhadap berbagai 

jenis bentuk 

 Menciptakan gambar, pola, bentuk, image, dan desain 

sederhana 

 Memanipulasi fisik objek dan merakit suatu benda dengan 

tangan dan jari 

 Bergerak dari suatu tempat ke tempat lain (merangkak, 

berjalan dan lain-lain) 

2. Keterampilan tingkat Kompleks 

 Mengenal dan memiliki kemampuan untuk membayangkan 

kedalaman ruang dan dimensi 

 Reka-ulang adegan dan benda melalui gambar, patung, dan 

lukisan 

 Mengerti bagaimana cara membaca peta (termasuk legenda, 

arah dan simbol lainnya) 

 Aktif berimajinasi, memiliki kemampuan untuk 

menciptakan gambaran bentuk imajiner dan berpura-pura 

 Memiliki kemampuan untuk melihat, mengenal dan 

mengerti objek atau adegan dari perspektif yang berbeda 
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3. Keterampilan tingkat Koheren 

 Memahami bagaimana membuat sesuatu dari cetak biru, 

pola, atau diagram 

 Membuatan peta secara akurat untuk menunjukkan arah 

dan menyimbolisasikan aspek dari lokasi 

 Impresionis dan ekspresionis penciptaan bentuk-bentuk 

seni 

 Memahami gambar spasial abstrak (misalnya, geometri) 

 Mengenal dan menciptakan hubungan visual-spasial dan 

pola-pola yang kompleks. 

 

2.11 Tips Mengembangkan Kecerdasan Visual Spasial pada Anak[23] 

1. Kenalkan Arah 

Saat anak memasuki usia 2 tahun Anda sudah bisa mengajarkannya 

mengenal arah dengan mulai membedakan tangan kanan dan kiri atau kaki 

kanan dan kiri. Jika anak sudah mulai paham, saat jalan pulang ke rumah 

tanyakan “Jalan pulang belok kanan atau kiri ya?” kemudian minta anak 

menunjukkan arah tersebut (kanan atau kiri). Anda pun bisa mengamati, 

benar atau tidaknya arah yang ditunjukkan si kecil. 

2. Bermain Puzzle dan Balok 

Sebaiknya jumlah puzzle disesuaikan dengan usia dan kemampuan 

anak. Saat berusia 3 tahun, coba lima keping puzzle dulu. Semakin usia 

bertambah jumlah puzzle pun bertambah. Begitu pun dengan bermain 

balok, semakin bertambah usianya, lebih tinggi pula tingkat kesulitannya. 

3. Belajar Bentuk 

Saat Anda membaca buku bersamanya, minta anak memperhatikan 

bentuk-bentuk rumah, bola, atau benda yang ada di buku. Sebutkan konsep 

garis seperti melengkung, lurus, zig-zag, bentuk bulat, persegi, atau 

kerucut. Deskripsikan suatu bentuk secara verbal, kemudian minta anak 

menggambarkannya. 
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4. Membuat Peta 

Saat anak berusia 4-5 tahun, Anda bisa mengajaknya membuat peta 

sederhana, misalnya membuatkan peta perjalanan dari rumah menuju ke 

sekolahnya. Untuk melatih daya visualisasi, minta anak membuat denah 

rumah. Dari kegiatan ini, anak mampu memvisualisasikan tata letak dan 

ruang ke dalam bentuk dua dimensi. 

5. Bermain Tangram 

Tangram menyerupai puzzle dengan kepingan tipis, bedanya 

kepingan berbentuk geometri, seperti segitiga, persegi panjang, jajaran 

genjang, dan sebagainya. Anak akan tertarik melihat bentuk-bentuk 

geometri yang berbeda-beda. 

6. Menggambar dan Mewarnai 

Anak berlatih membentuk berbagai gambar dari sebuah garis lurus 

atau lengkung. Ini bertujuan melatih anak menerjemahkan suatu bentuk 

kedalam pikirannya menjadi gambar dua dimensi. Sedangkan, kegiatan 

mewarnai, bisa melatih anak mengenal batasan posisi warna merah atau 

kuning supaya tidak melewati garis. Sesekali minta anak membuat gambar 

berdasarkan cerita dongeng yang Anda bacakan. 

7. Utak-atik Play Dough 

Ketika anak masih berusia kurang dari dua tahun, berikan 

permainan yang melatih keterampilan tangan seperti play dough. Sehingga 

anak bisa membuat sekaligus mengenal beragam bentukan misal, bulat, 

kerucut, atau segi empat. 

8. Belajar Mengamati 

Saat melihat suatu gambar, ajak anak melihat detail-detailnya. 

Kemudian tanyakan kembali detail tersebut misalnya ‘Jendelanya 

berbentuk apa?’ atau ‘ceritakan apa saja sih yang ada di rumah tadi.’ 

 
2.12 Permainan Puzzle 

2.12.1 Definisi Permainan Puzzle[20] 

Puzzle adalah permainan klasik. Memang bukan asli dari Indonesia. 

Sehingga pada awalnya, puzzle adalah produk impor. Kini mainan ini telah 

tersedia di berbagai toko mainan, bahkan toko buku. Beragam puzzle dari 
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berbagai bahan dan tingkat kesulitan sesuai tahapan perkembangan balita dapat 

Anda peroleh dengan mudah. 

Menyelesaikan masalah, mengasah keterampilan. Mengapa puzzle tak 

lekang oleh masa? Karena puzzle selalu bisa muncul dengan berbagai gambar 

menarik, sesuai tokoh kartun anak-anak yang sedang tren. Lagipula bermain 

puzzle banyak manfaatnya. Ini sesuai dengan pendapat para ahli perkembangan! 

Puzzle ternyata dapat membantu anak belajar memecahkan masalah. 

Dengan mencoba beberapa cara memasangkan kepingan berupa potongan-

potongan gambar maka balita dilatih untuk berpikir kreatif. Permainan puzzle juga 

mengasah ketekunan anak, dalam memecahkan masalah, tentunya. 

Ketika jemari mungilnya harus memasangkan kepingan tipis yang, 

terbuat dari kayu atau lempeng karton, maka bermain puzzle akan mengasah 

ketrampilan motorik halus. Semakin terampil jari-jemari balita, memasangkan 

kepingan sesuai bentuk tepian, akan semakin mudah dilakukan. 

Memadukan atau memasangkan kepingan puzzle membantu anak secara 

aktif mengembangkan kemampuan membuat kesimpulan (dari sebuah masalah), 

memahami logika sebab-akibat dan gagasan bahwa obyek yang utuh sebenarnya 

tersusun dari bagian-bagian yang kecil. 

Berkembang bertahap. Sebagaimana halnya dengan kemampuan anak 

menyusun menara dari balok, kemampuan anak bermain puzzle pun berkembang 

secara bertahap. Si dua tahun, misalnya sudah tertarik dengan kegiatan menyusun 

puzzle dengan hasil akhir figur hewan kesayangannya. Tetapi tentu masih berupa 

puzzle dengan kepingan besar yang terdiri dari 2 – 3 potong. 

Semakin hari ketrampilan dan kemampuan pemahamannya semakin 

berkembang, sehingga ia mulai dapat menyelesaikan puzzle yang jumlah 

kepingannya 4 – 6. Semakin lama, semakin banyak jumlah kepingannya, dan 

bentuknya semakin kecil dan rumit. 

Di usia prasekolah perhatian balita terhadap ciri fisik obyek (bentuk, 

warna, tekstur dan lainnya) semakin detil. Jadi, si prasekolah pun semakin piawai 

saja menyusun kepingan puzzle menjadi sebuah sebuah gambar besar utuh yang 

hasil akhirnya menggambarkan ciri detil. 
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Menurut Mayke S. Tedjasaputra, Psi, menjelang usia dua tahun, anak-anak 

sudah bisa dikenalkan dengan permainan puzzle. Pasalnya, gerakan motorik 

tangan serta jari-jemari anak sudah cukup terampil untuk memasang kepingan 

puzzle. Secara kognitif, anak juga sudah siap untuk mengenali bentuk.[24] 

Puzzle termasuk alat permainan edukatif (APE). APE dirancang untuk 

mengembangkan kemampuan anak belajar sejumlah keterampilan. Misal melatih 

motorik halus, melatih anak untuk memusatkan perhatian dan memahami konsep 

tertentu seperti bentuk, warna, ukuran dan jumlah. 

Disarankan Mayke, pada awalnya perkenalkan puzzle dengan gambar utuh 

kepada si dua tahun anda. Alat permainan puzzle ini disebut form board, dimana 

kepingan dimasukkan ke dalam papan berlubang yang sudah tersedia sesuai 

bentuknya. Sebelumnya bekali dia, nama dan bentuk-bentuk gambar tersebut. 

Biasanya jumlah kepingan form board antara 4-6 buah dengan ukuran 

besar dan diberikan knob agar anak mudah memegang dan memasangkan 

kepingan puzzle. Perlu diingat kemampuan, keterampilan dan minat anak berbeda-

beda. 

Puzzle sendiri beragam jenisnya. Ada yang terbuat dari karton tebal dan 

ada yang terbuat dari kayu. Seiring waktu, semakin tinggi usia anak, maka makin 

tinggi tingkat kesulitan puzzle akan semakin bertambah. Biasanya, hal ini 

ditunjukkan dengan jumlah kepingan yang semakin banyak dengan ukuran yang 

lebih kecil. 

Puzzle gambar hadir dengan berbagai tema menarik, misalnya hewan 

peliharaan (kucing, ayam), transportasi (mobil, bus, pesawat), binatang laut (ikan, 

kepiting, kuda laut), perabotan rumah tangga (tempat tidur, sofa, meja) dan 

sebagainya. 

Bahan puzzle sebaiknya dari kayu atau karton tebal agar tidak mudah 

rusak. Agar aman, cat yang dipakai harus memenuhi syarat antitoksin sebab anak 

masih suka memasukkan mainan ke dalam mulut. 

Tips memilih puzzle yang baik adalah potongan kepingan harus memenuhi 

presisi bentuk dan tidak ada bagian yang tajam sehingga memudahkan anak 

memasang ke tempat yang sesuai, tidak membuat anak prustasi dan tidak 

membahayakan. Sebaiknya jangan memilih puzzle dari karton tipis sebab akan 
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menyulitkan anak memasang bentuk karena mudah terlepas satu dengan yang lain 

dan mudah rusak. 

Dikatakan Mayke, puzzle huruf dan angka sebaiknya tidak diberikan 

sebelum anak mengenali bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, bujur sangkar dan 

lainnya. Karena anak akan menemui kesulitan dan akhirnya menolakk bermain 

puzzle. Perlu dicamkan, anak usia dua tahun tidak mutlak diberikan puzzle huruf 

dan angka. Lebih baik mereka memahami konsepnya secara mendasar, misalnya 

apa arti ‘dua’ yang berarti ada dua benda. Huruf tidak mempunyai makna, karena 

itu lebih baik anak dua tahun diperkaya dengan pembendaharaan kata ketimbang 

mengajarkan huruf yang sangat abstrak di mata anak. 

Ada anak yang tidak bermain puzzle, karena membutuhkan ketekunan dan 

kesabaran. Biasanya anak yang sangat suka bergerak kurang tekun bermain 

puzzle. Untuk mengatasinya, orang tua bisa mencoba memperkenalkan puzzle 

sedikit demi sedikit. Misal dalam satu kesempatan, cukup dikerjakan 2 kepingan 

dan dilanjutkan kemudian. Sebaiknya tidak memaksa anak. 

Anak lebih senang berpartisipasi jika kepingan puzzle diletakkan di lantai 

atau di meja. Ajaklah anak untuk memulai menyusun sendiri atau membantu 

menyelesaikan apa yang sedang anda kerjakan. Pastikan anda mempunyai 

persediaan puzzle yang memadai dan berikan satu-satu jangan sekaligus 

semuanya. Ketika anak sudah bosan bermain berkali-kali dengan puzzle yang 

sama segera berikan puzzle yang lainnya 

2.12.2 Manfaat Puzzle[14] 

1. Meningkatkan Keterampilan Kognitif 

Keterampilan kognitif (cognitive skill) berkaitan dengan 

kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah. Puzzle adalah 

permainan yang menarik bagi anak balita karena anak balita pada dasarnya 

menyukai bentuk gambar dan warna yang menarik.  Dengan bermain 

puzzle anak akan mencoba memecahkan masalah yaitu menyusun gambar. 

Pada tahap awal mengenal puzzle, mereka mungkin mencoba untuk 

menyusun gambar puzzle dengan cara mencoba memasang-masangkan 

bagian-bagian puzzle tanpa petunjuk. Dengan sedikit arahan dan contoh, 

maka anak sudah dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan 
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cara mencoba menyesuaikan bentuk, menyesuaikan warna, atau logika. 

Contoh usaha anak menyesuaikan bentuk misalnya bentuk cembung harus 

dipasangkan dengan bentuk cekung. Contoh usaha anak menyesuaikan 

warna misalnya warna merah dipasangkan dengan warna merah. Contoh 

usaha anak menggunakan logika, misalnya bagian gambar roda atau kaki 

posisinya selalu berada di bawah. 

2. Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus 

Keterampilan motorik halus (fine motor skill) berkaitan dengan 

kemampuan anak menggunakan otot-otot kecilnya khususnya tangan dan 

jari-jari tangan. Anak balita khususnya anak berusia kurang dari tiga tahun 

(batita) direkomendasikan banyak mendapatkan latihan keterampilan 

motorik halus. Dengan bermain puzzle tanpa disadari anak akan belajar 

secara aktif menggunakan jari-jari tangannya. Supaya puzzle dapat 

tersusun membentuk gambar maka bagian-bagian puzzle harus disusun 

secara hati-hati. Perhatikan cara anak-anak memegang bagian puzzle akan 

berbeda dengan caranya memegang boneka atau bola. Memengang dan 

meletakkan puzzle mungkin hanya menggunakan dua atau tiga jari, 

sedangkan memegang boneka atau bola dapat dilakukan dengan 

mengempit di ketiak (tanpa melibatkan jari tangan) atau menggunakan 

kelima jari dan telapak tangan sekaligus. 

3. Meningkatkan Keterampilan Sosial 

Keterampilan sosial berkaitan dengan kemampuan berinteraksi 

dengan orang lain. Puzzle dapat dimainkan secara perorangan. Namun 

puzzle dapat pula dimainkan secara kelompok. Permainan yang dilakukan 

oleh anak-anak secara kelompok akan meningkatkan interaksi sosial anak. 

Dalam kelompok anak akan saling menghargai, saling membantu dan 

berdiskusi satu sama lain. Jika anak bermain puzzle di rumah, orang tua 

dapat menemani anak untuk berdiskusi menyelesaikan puzzlenya, tetapi 

sebaiknya orang tua hanya memberikan arahan kepada anak dan tidak 

terlibat secara aktif membantu anak menyusun puzzle. 
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4. Melatih Koordinasi Mata dan Tangan 

Anak belajar mencocokkan keping-keping puzzle dan 

menyusunnya menjadi satu gambar. Ini langkah penting menuju 

pengembangan keterampilan membaca 

5. Melatih Logika 

Membantu melatih logika anak. Misalnya puzzle bergambar 

manusia. Anak dilatih menyimpulkan di mana letak kepala, tangan, dan 

kaki sesuai logika. 

6. Melatih Kesabaran 

Bermain puzzle membutuhkan ketekunan, kesabaran dan 

memerlukan waktu untuk berfikir dalam menyelesaikan tantangan. 

7. Memperluas Pengetahuan 

Anak akan belajar banyak hal, warna, bentuk, angka, huruf. 

Pengetahuan yang diperoleh dari cara ini biasanya mengesankan bagi anak 

dibandingkan yang dihafalkan. Anak dapat belajar konsep dasar, binatang, 

alam sekitar, buah-buahan, alfabet dan lain-lain. Tentu saja dengan 

bantuan ibu dan ayah. 

 

2.13 Permainan Mewarnai[15] 

Aktivitas mewarnai lazimnya sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-

anak, bukan hanya sebagai kegiatan untuk mengisi waktu kosong anak, tapi juga 

sebagai aktualisasi diri anak dalam bidang seni. 

1. Mewarnai adalah Media Berekspresi Anak 

Seperti halnya orang dewasa, aktivitas mewarnai terutama 

mewarnai bidang kosong merupakan cara bagi si kecil untuk 

mengungkapkan perasaaan dan aktualisasi diri. Melalui gambar yang 

dibuatnya dapat terlihat apa yang sedang dirasakannya apakah itu perasaan 

gembira atau malah perasaan sedih. 

2. Mewarnai Membuat belajar keserasian dan keseimbangan 

Membiasakan si kecil untuk melakukan aktivitas mewarnai baik 

dengan krayon, pensil warna spidol warna sejak dini dapat membantu 

mereka mengenal warna, sehingga mereka dapat membedakan antara 
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warna yang satu dengan warna lainnya. Membantu anak untuk belajar 

keserasian dan keseimbangan warna. 

3. Mewarnai Merupakan Media Terapi 

Warna merupakan sebuah media terapi bagi banyak orang, bahkan 

warna kerapkali digunakan sebagai bahasa global untuk membaca emosi 

seseorang. Seorang anak yang mewarnai matahari dengan warna-warna 

gelap seperti hitam atau abu-abu bisa jadi menandakan kemarahan mereka 

saat itu. 

4. Mewarnai Dapat Melatih si kecil Menggenggam pensil 

Bagi sebagaian anak, krayon adalah benda pertama yang 

digenggamnya sebelum mereka menggenggam pensil. Saat mewarnai 

dengan krayon itulah pertama kali sikecil belajar menggengam dan 

mengontrol pensil ditangannya. Kemampuan tersebut yang nantinya akan 

membantunya dalam menulis saat si kecil menempuh pendidikan 

disekolah. Kemampuan menggenggam dan mewarnai merupakan salah 

satu melatih motorik halus anak yang efektif. 

5. Dengan Mewarnai Melatih Kemampuan Koordinasi 

Dalam mewarnai diperlukan koordinasi yang bagus antara mata 

dan tangan, mulai dari bagaimana cara yang tepat menggenggam krayon, 

hingga memilih warna dan menajamkan krayon. 

6. Mewarnai Mengembangkan Kemampuan Motorik 

Aktivitas mewarnai merupakan aktivitas yang dapat membantu 

meningkatkan kinerja otot tangan sekaligus mengembangkan kemampuan 

motorik anak. Kemampuan tersebut sangat penting dalam perkembangan 

aktivitasnya kelak, seperti dalam mengetik, mengangkat benda dan 

aktivitas lainnya dimana dibutuhkan kinerja otot lengan dan tangan dalam 

prosesnya. 

7. Mewarnai Meningkatkan Konsentrasi dan ketahanan mental 

terhadap lingkungan 

Aktivitas mewarnai dapat melatih konsentrasi si kecil untuk tetap 

fokus pada pekerjaan yang dilakukannya meskipun banyak aktivitas lain 

yang terjadi disekelilingnya. Seorang anak yang sedang meyelesaikan 
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tugas mewarnai akan fokus pada lembar gambar yang sedang diwarnainya, 

sehingga sekalipun pun disekelilingnya ribut dengan aktivitas anak-anak 

lain, ia akan tetap fokus menyelesaikan tugas mewarnainya. 

8. Mewarnai Melatih si kecil Mengenal Garis batas Bidang 

Mengenal batas bidang gambar merupakan manfaat lain dari 

aktivitas mewarnai. Dimasa awal si kecil memulai aktivitas mewarnai, 

mereka tidak akan peduli dengan garis batas gambar dihadapannya, hal 

tersebut wajar-wajar saja, biarkan si kecil merasa nyaman dan exited 

terlebih dahulu dengan aktivitas mewarnainya. 

9. Mewarnai Melatih si kecil Membuat Target 

Proses mewarnai membutuhkan satu target yaitu berhasil mewarnai 

seluruh bidang gambar yang tersedia. Dengan melakukan aktivitas 

mewarnai sejak dini si kecil akan belajar untuk meyelesaikan tugas yang 

dihadapinya. 

 

2.14 Permainan Tangram[11] 

Tangram adalah permainan yang paling tua yang dikenal dalam 

matematika. Permainan ini dikembangkan pertama kali di Negara Cina dan sering 

disebut dengan puzzle Cina. Tangram berasal dari TANG + GRAM. Istilah ini 

pertama kali dikenalkan oleh Thomas Hill dalam bukunya Geometrical Puzzle for 

the Youth pada tahun 1848. 

 
Gambar 2.3 Tangram 
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Terkadang tangram dikenal dengan nama “Bujursangkar Ajaib” atau 

“Tujuh Keping Ajaib”. Untuk siapa saja yang melihat permainan itu, yang 

mencolok adalah hadirnya bentuk-bentuk dasar geometri datar (Ilmu Ukur 

Bidang). Tiap-tiap keping memiliki bentuk dasar, yaitu bujursangkar, segitiga 

siku-siku samakaki, atau jajaran genjang, sedangkan ketujuh keping itu bersama-

sama membentuk bujursangkar. 

 
Gambar 2.4 Tangram dengan warna 

Tangram merupakan salah satu permainan edukatif yang bisa dibuat dari 

bahan-bahan yang sederhana. Permainan ini yaitu suatu permainan puzzle persegi 

yang dipotong menjadi 7 bagian (2 berbentuk segitiga besar,1 berbentuk persegi, 

1 berbentuk jajarangenjang, 1 berbentuk segitiga sedang, dan 2 berbentuk segitiga 

kecil). Tangram banyak tersedia di pasaran namun juga mudah dibuat sendiri. 

Dengan memotong kertas menurut garis-garis berwarna biru, maka akan diperoleh 

tangram yang dimaksud. 

 
Gambar 2.5 Tangram dan variasi bentuknya 
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Bentuk-bentuk ini disusun dari bentuk-bentuk bidang datar yang telah kita 

kenal sewaku di Taman kanak-kanak dan mendalaminya di Sekolah Dasar. Satu 

ukuran persegi sama sisi kemudian terbagi dalam grid-grid yang berbanding 1:1 

sehingga tercipta 16 persegi sama sisi di dalamnya. Dari persegi-persegi 

tersebutlah, kemudian ditarik garis untuk membentuk segitiga sama kaki yang 

besar, sedang, dan kecil, sebuah kotak serta jajar genjang. Dari tujuh buah bentuk 

geometri yang tercipta, lahirlah berbagai kreativitas yang sangat mengagumkan 

dalam bermain Tangram tersebut. 

 
Gambar 2.6 Tangram Binatang 

 

Bentuk-bentuk ini tanpa disadari erat kaitannya dengan ilmu Geometri & 

Persepsi yang lebih banyak diutarakan oleh teori Gestalt. Bentukan tangram yang 

berasal dari bentuk-bentuk geometri sederhana menjadi media berlakunya hal 

tersebut. Upaya membentuknya agar bentukan akhir mendekati (law of closure) 

menjadi seperti bentukan hewan, tumbuhan atau apapun itu. Upaya-upaya 

melanjutkan bidang-bidang datar ataupun miring, mengisinya dengan sisa dari 

tujuh keeping lainnya juga menjelaskan akan persepsi manusia dalam law of 

continuity. Dalam hal yang ini ternyata dapat dihasilkan hampir 700 bentukan 

baik itu hewan, tanaman, benda, orang dan kegiatannya serta tipografi dari 

tangram. Akan terus banyak berkembang dan bertambah lagi sesuai dengan 

imajinasi dari pelaku permainan ini. 
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Gambar 2.7 Tangram Orang-Orang 

 

Imajinasi dan kreativitas adalah dua hal yang sangat diasah oleh 

permainan matematika ini. Permainan ini membuat ilmu geometri dapat difahami 

dalam bentuk-bentuk yang sederhana dan mengasyikkan. 

Anda dapat membuat lebih banyak varian permainan tangram jika 

memecah secara geometris bentuk-bentuk seperti persegi, persegi panjang, 

lingkaran. Bentuk yang paling terkenal adalah: (1) “Phytaghoras”, (2) 

“Kreuzbecher”, (3) “Alle Neune”, (4) “Circular Puzzle”, (5) “The Broken Heart”, 

dan (6) “The Magic Egg”.[22] 

 
Gambar 2.8 Variasi Bentuk Tangram 

 

2.15 Usia Yang Direkomendasikan Untuk Penggunaan Komputer[27] 

1. Perkenalan terhadap Komputer 

Perkenalan tersebut tergantung pada gaya hidup anda. Pengenalan 

dasar komputer mungkin sedini satu atau dua minggu, ketika anda 

menimang bayi sembari online. Meskipun kebanyakan anak pada 

kenyataannya tidak akan mengerti sampai setidaknya hingga usia 6 bulan. 

Setelah titik ini, mereka mungkin mulai menyadari konsep warna, gambar, 

dan suara. 

Antara usia 1 dan 2 tahun, anak anda akan mulai memahami dasar-

dasar sebab dan akibat, serta kebutuhan untuk menekan tombol keyboard 



II-26 
 

dengan lembut. Ada game yang bentuknya hanya menyentuh sebuah 

tombol pada keyboard dan layar komputer akan menapilkan animasi 

menarik. Jika anak anda tertarik dan anda siap untuk mengambil risiko, ini 

adalah saat yang tepat untuk mulai memperkenalkan dasar-dasar keyboard 

dan mouse. Namun jangan berharap terlalu banyak. Pada usia ini, mereka 

baru saja mulai mengeksplorasi dan kemungkinan besar tidak memiliki 

keterampilan motorik halus untuk mengontrol mouse. 

2. Menggunakan Software bersama orang dewasa 

Pada usia sekitar 3 atau 4, anak anda akan mulai siap untuk 

perangkat lunak sungguhan dengan alur cerita dan teka-teki untuk 

memecahkan. Ini adalah waktu untuk membantu mereka belajar 

menggunakan mouse dan mulai memahami fungsi keyboard. Mereka akan 

mengenali huruf dan angka, dan banyak perangkat lunak yang tersedia 

akan mendukung pembelajaran itu. Fokus pada usia ini akan mencakup 

belajar warna, bentuk, huruf, dan angka. Mereka akan mempraktekkan 

pengelompokan sederhana dan pengurutan, dan mungkin mengenali pola. 

Usia ini juga baik untuk menggunakan software musik dan artistik. 

Pastikan untuk menyeimbangkan koleksi yang anda miliki, antara 

perangkat lunak pembelajaran terstruktur di mana ada jawaban benar dan 

salah dan juga menyediakan software bermain di mana anak-anak dapat 

berbuat atau bereksplorasi dengan bebas tanpa aturan tertentu. 

Usia ini juga merupakan usia penting untuk mendorong kebiasaan 

komputasi yang sehat, seperti menggunakan postur tubuh yang tepat dan 

mengambil istirahat secara teratur. 

3. Menggunakan Software secara independen 

Ada banyak paket perangkat lunak yang dirancang untuk anak-

anak yang tidak memerlukan membaca sama sekali. Setelah anak anda 

mengerti bagaimana menggunakan mouse, mereka cukup umur untuk 

menggunakan komputer mereka sendiri. Sekitar usia 4 atau 5, mereka 

masih akan menggunakan software prasekolah, tetapi mereka mungkin 

dapat menggunakannya secara mandiri. Anda dapat mulai mengajarkan 

mereka bagaimana untuk menyalakan komputer dan mematikan dan 
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bagaimana memulai permainan kesukaannya. Pastikan mereka memahami 

aturan keluarga tentang komputer, seperti meminta izin dan hanya 

menggunakan program tertentu untuk mereka sendiri. 

 

2.16 Adobe Flash CS4[13] 

2.16.1 Definisi Adobe Flash CS4 

Adobe Flash CS4 adalah pengembangan dan penyempurnaan dari versi 

sebelumnya yaitu Adobe Flash CS3. Adobe Flash CS4 memiliki spesifikasi yang 

disesuaikan dengan perkembangan komputer modern yang semakin pesat, dengan 

sistem yang terintegrasi dengan teknologi NVIDIA dan memaksimalkan teknologi 

multiprosessor. 

Adobe Flash CS4 diciptakan dengan kemampuan tinggi dengan kebutuhan 

spesifikasi komputer yang tinggi pula. 

Adobe Flash CS4 memiliki kemampuan yang lebih handal dari versi 

sebelumnya, salah satunya dalam permodelan dan animasi tiga dimensi, serta 

animasi berbasis objek. 

2.16.2 Kelebihan Adobe Flash CS4[30] 

Adobe Flash CS4 telah banyak memperkaya konten web, media-media 

yang sangat sulit untuk ditampilkan melalui HTML dapat dengan mudah 

diintegrasikan melalui Flash movie. Suara dalam format mp3 dapat dengan mudah 

disiapkan dalam bentuk flash movie, tidak ketinggalan media canggih berbentuk 

video pun dapat dengan mudah pula diintegrasikan ke dalam website atas bantuan 

Flash. Keberadaan Flash telah menyebabkan tumbuh suburnya video yang dapat 

dinikmati secara online dewasa ini. 

Flash seolah-olah telah menjadi standar untuk animasi, interaktivitas, 

game, dan multimedia secara online. Tidak salah apabila kemudian Adobe systems 

mengintegrasikan Flash ke dalam produk mereka. Adobe sebagai pengembang 

terkemuka untuk urusan komputer grafis kini memegang sepenuhnya kendali 

multimedia di dunia internet. Berbagai inovasi telah banyak dilakukan untuk 

mengubah wajah Flash yang telah lama dikenal, sehingga menjadi jauh lebih baik 

lagi. 
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Beberapa perubahan yang telah dilakukan Adobe untuk menambah 

kekuatan pada Flash CS4 adalah sebagai berikut: 

1. Tweening dengan Cara Baru 

Adobe telah memperkenalkan Flash yang dilengkapi dengan 

engine animasi baru, yang mengubah cara membuat dan melakukan 

motion tween yang selama ini telah sangat dikenal oleh penggunanya. 

Adobe telah menciptakan cara yang lebih mudah dan lebih intuitif untuk 

membuat animasi otomatis Motion tween tersebut. Animasi dalam 

bentuknya yang baru sekarang akan menciptakan tween span, yakni 

serangkaian frame yang mencatat dan menganimasikan perubahan-

perubahan posisi, skala, dan warna pada objek yang ada di Stage. 

Flash sekarang dapat mencatat perubahan yang dilakukan pada 

objek. Untuk membuat motion tween, cukup geser playhead pada timeline, 

kemudian lakukan perubahan objek. Flash akan mencatat perubahan yang 

dilakukan dan akan menciptakan animasi yang diperlukan. Motion tween 

sekarang seara otomatis akan memperlihatkan motion path yang sekaligus 

memperlihatkan jalur (trajectory) pada objek. Motion path juga dapat 

langsung dipilih dan dapat dengan mudah dilakukan perubahan. 

2. Motion Preset 

Dalam membangun animasi seringkali perlakuan yang sama 

terhadap satu objek diperlukan pada objek yang lain. Perlakuan tersebut 

dapat disimpan ke dalam bentuk preset. Preset yang telah kita simpan 

akan mempermudah penggunaannya pada objek yang lain namun 

memerlukan animasi yang sama. Dengan kata lain, kita dapat menyimpan 

perubahan yang dilakukan menjadi sebuah preset, yang pada suatu saat 

dapat dipanggil kembali untuk menghasilkan bentuk animasi yang sama 

untuk objek yang berbeda. 

Panel baru Motion Preset dapat memudahkan kita untuk mengelola 

preset animasi dengan cara menyusun, memilih dan mengaplikasikannya 

pada tween span di Timeline. 

 

 



II-29 
 

3. Motion Editor 

Motion Tween saja dirasa tidak cukup, diperlukan pengaturan yang 

lebih detil untuk membuat animasi dengan gerakan yang lebih kaya. 

Adobe sekarang telah menambahkan Motion Editor yang bias 

dipergunakan untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan 

animasi. Motion Editor menampilkan format garis/kurva dan angka yang 

berhubungan dengan perubahan koordinat, rotasi, skala, transparansi, dan 

sebagainya. 

Motion Editor memungkinkan penggunanya untuk mengatur 

berbagai aspek yang bisa diubah tanpa harus selalu berhubungan dengan 

objek pada stage. Kita dapat menambahkan atau mengurangi titik-titik 

kontrol pada Motion Editor bahkan tanpa menyentuh apapun pada Stage. 

4. Easing Behavior 

Membuat animasi bouncing biasanya dilakukan dengan cara 

manual. Sekarang easing behavior telah ditambahkan sehingga pengguna 

Flash tidak perlu kesulitan lagi untuk membuat animasi bouncing. Lebih 

dari itu, kita dapat menggunakan beberapa easing behavior sekaligus 

dalam satu tween. 

5. Deco dan Spray Brush Tool 

Drawing Tools pada Adobe Flash CS4 mendapat 2 anggota baru, 

yakni Deco Tool dan Spray Brush Tool. Deco Tool (kependekan dari 

Decorative Tool) dapat dipergunakan untuk membuat pola berupa bunga 

dan daun yang dapat dianimasikan menjadi efek yang menarik. Deco Tool 

berisi juga Grid Fill dan Symmetry Brush. Grid Fill dapat dipergunakan 

untuk mengisi suatu area dengan gambar yang kita buat sehingga menjadi 

pola yang menarik. Sama halnya dengan grid fill, Symmetry Brush juga 

dapat dipergunakan untuk memperbanyak objek yang kita buat dengan 

pola yang terpusat pada satu titik (polar). Grid Fill dan Symmetry Brush 

menggunakan symbol pada library sebagai objek yang akan diperbanyak. 

Spray Brush Tool adalah cara menggambar baru dengan 

menggunakan objek yang telah kita buat sebagai pola untuk disemprotkan 

di Stage. Pola ini dapat kita atur persebarannya sehingga dapat 
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menghasilkan gambar yang mirip dengan cat yang disemprotkan pada satu 

permukaan. Spray Brush Tool menggunakan symbol pada library yang 

akan digunakan sebagai objek yang akan diperbanyak. Pola persebaran 

objek tersebut dapat kita atur melalui ukuran brush, skala objek, rotasi 

objek, dan pengaturan skala dan rotasi objek secara acak/random. 

6. 3D Rotation dan 3D Translation Tool 

Perubahan yang cukup mendasar dilakukan Adobe pada Flash CS4 

adalah kemampuannya untuk bekerja dengan 3Dimensi . Flash CS4 telah 

dilengkapi dengan perangkat untuk melakukan rotasi dan translasi pada 

modus 3Dimensi. Movie Clip sekarang telah diberi kemampuan baru untuk 

bisa melakukan rotasi dan transformasi pada sumbu x, y, dan z. Dengan 

demikian, semua aspek yang berhubungan dengan ketiga sumbu tersebut 

dapat kita pergunakan dan kita edit untuk membuat animasi. Seluruh 

pengaturan animasi tersebut dapat kita lakukan pada Timeline dan Motion 

Editor. 

Objek-objek 2Dimensi dalam Adobe Flash CS4 sekarang dapat 

dirender ke dalam dunia 3Dimensi, dengan satu langkah tambahan 3D 

Rotation Tool dan 3D Translation Tool maka objek-objek 2D tadi akan 

berada dalam dunia 3D berikut segala macam atribut yang melekat di 

dalamnya, seperti perspektif, camera, pan effect, dsb. Apapun jenis 

objeknya, gambar, teks, bahkan bitmap sekalipun, kita dapat mengaturnya 

dalam tiga arah: X, Y, dan Z. Sebagai tambahan yang menarik, Flash dapat 

mengatur pergerakan objek-objek tersebut melalui program. Dengan 

demikian, programmer dapat menghasilkan efek-efek 3Dimensi yang 

sangat menarik untuk berbagai keperluan. Perintah-perintah dan class 

dalam ActionScript 3.0 dapat membantu kebutuhan pemrograman 

tersebut. 

7. Bone Tool dan Bind Tool 

Perubahan lain yang sangat ditunggu dan dibutuhkan oleh 

animator adalah adanya tools baru berupa Bone Tool dan Bind Tool. 

Keduanya sangat berguna ketika animator membutuhkan cara yang mudah 

untuk membuat animasi objek yang memiliki struktur tubuh yang 
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kompleks seperti manusia dan binatang. Dengan adanya Bone Tool dan 

Bind Tool, maka gerakan yang rumit pun sekarang dapat dikerjakan 

dengan lebih mudah. 

Salah satu keuntungan dari adanya Bone Tool dan Bind Tool adalah 

adanya pengaturan Inverse Kinematics atau IK. Inverse Kinematics adalah 

salah satu istilah yang populer bagi 3D Animator. Inverse Kinematics 

dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut: Ketika kita mengangkat 

gelas untuk minum, maka jari-jari tangan akan mengarahkan gelas untuk 

mendekati mulut kita. Lengan bawah dan lengan atas tanpa kita sadari 

akan berkoordinasi untuk membentuk gerakan yang mengikuti posisi jari-

jari kita. 

Sekarang, kita dapat menggabungkan shape dan symbol untuk 

membangun objek Inverse Kinematics, membuat pose-pose tertentu dari 

objek tersebut, dan membuat animasi melalui pose-pose tersebut di dalam 

Timeline. Bone Tool dan Bind Tool memungkinkan kita untuk membuat 

hubungan antar objek dan kemudian mengeditnya. Pada akhirnya akan 

membuka banyak kemungkinan bagi animator dan pengguna Flash lainnya 

untuk membuat animasi yang mereka sukai. 

8. Library Management 

Library adalah panel yang berisi symbol yang dipergunakan pada 

Movie Flash. Pada Flash CS4, symbol-symbol yang baru dapat 

dikelompokkan ke dalam folder. Selain itu, kita dapat mencari symbol 

dengan menggunakan kotak Search. Ketikkan nama symbol yang dicari 

pada kotak Search yang terletak di bagian atas panel Library. 

9. Interface yang Baru 

Adobe telah membekali Flash CS4 dengan Interface dan 

Workspace yang baru. Beberapa panel kunci seperti Timeline, Property, 

dan Toolbar sekarang ditata ulang disesuaikan dengan kebutuhan user. 

Adobe telah menyediakan beberapa preset yang memudahkan 

penggunanya untuk menata interface Flash sesuai dengan jenis pekerjaan 

yang sedang ditangani. Preset yang disediakan meliputi: Animator, 
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Classic, Debug, Designer, Developer, Essential. Preset Classic adalah 

layout interface yang paling mendekati keadaan interface tradisional. 

Beberapa panel diberi nilai yang lebih besar seperti panel property 

inspector yang diletakkan secara vertical di bagian kanan layar. Demikian 

halnya panel akses untuk membuka panel color, align, dan library 

diletakkan secara vertical dan disediakan berupa ikon yang dapat 

dikembangkan dengan mudah satu demi satu atau mode expanding yang 

dapat memperlebar panel-panel tersebut secara bersamaan. 

10. F4V Video 

Adobe Flash CS4 menyediakan dukungan penuh terhadap video 

dengan format baru, yakni F4V. Format ini menjanjikan standar kualitas 

yang lebih tinggi pada bit rate yang lebih rendah, dan mendukung format 

video MPEG-4 dan format audio AAC. F4V juga mendukung encoding 

dengan codec h.264, standar industri baru untuk mengirimkan video 

dengan kualitas High Definition secara online. 

F4V dapat dilihat jika kita mengimpor video melalui menu: File > 

Import > Import Video, bisa juga melalui Adobe Media Encoder. 

11. Adobe Media Encoder 

Adobe Media Encoder menggantikan interface sebelumnya yang 

dinamakan Flash Video Encoder. Dirancang khusus untuk kebutuhan 

encoding video streaming. Dengan Adobe Media Encoder kita dapat 

menyiapkan video dalam format .flv atau .f4v dan kemudian 

menggabungkannya dengan movie flash sehingga dapat menghasilkan 

multimedia interaktif yang menarik 

 

2.17 Unified Modeling Language (UML)[4] 

Unified Modeling Language (UML) adalah suatu usaha untuk 

memecahkan beberapa permasalahan yang dideskripsikan. UML memiliki potensi 

untuk menjadi baik secara formal maupun standarisasi untuk pembuatan suatu 

model. 

 


