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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Game  

Game merupakan salah satu hal yang bersifat komplek, ketika seseorang 

bermain game, mereka dihibur dengan berpartisipasi secara aktif. Sebuah game 

berlangsung di tempat buatan yang diatur oleh sejumlah aturan. Aturan-aturan 

tersebut menentukan tindakan atau langkah yang dapat dilakukan pemain dalam 

permainan, dan juga tindakan yang tidak dapat dilakukan. [2] 

 

     Menurut Andrew Rollings dan Ernest Adam (2003) genre  game  dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa tipe antara lain adalah : 

1. Action  games, biasanya meliputi tantangan fisik, teka-teki (puzzle),  balapan, 

dan beberapa konflik  lainnya. Dapat  juga meliputi masalah ekonomi 

sederhana, seperti mengumpulkan benda-benda. 

2. Real Time Strategy (RTS) adalah game yang melibatkan masalah strategi, 

taktik, dan logika. Contoh  game  jenis ini adalah Age of Empire, War Craft, 

dan sebagainya. 

3. Role Playing Games  (RPG), kebanyakan game jenis ini melibatkan masalah 

taktik, logika, dan eksplorasi atau penjelajahan. Dan juga kadang meliputi 

teka-teki dan masalah ekonomi karena pada  game  ini biasanya melibatkan 

pengumpulan barang-barang rampasan dan menjualnya untuk mendapatkan 

senjata yang lebih baik. Contoh dari game ini adalah Final Fantasy, 

Ragnarok, Lord of The Rings, dan sebagainya. 

4. Real World Simulation, meliputi permainan olahraga dan simulasi masalah 

kendaraan termasuk kendaraan militer. Games ini kebanyakan melibatkan 

masalah fisik dan taktik, tetapi tidak masalah eksplorasi, ekonomi dan 

konseptual. Contohnya seperti adalah game Championship Manager. 

5. Construction and Management, seperti  game  Roller Coster Tycoon dan 

The Sims. Pada dasarnya adalah masalah ekonomi dan konseptual. Game ini 
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jarang yang melibatkan konflik dan eksplorasi, dan hampir tidak pernah 

meliputi tantangan fisik. 

6. Adventure games, mengutamakan masalah eksplorasi dan pemecahan teka-

teki. Namun terkadang meliputi masalah konseptual, dan tantangan fisik 

namun sangat jarang. 

7. Puzzle games,  ditujukan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Hampir 

semua  semua tantangan disini menyangkut masalah logika yang biasanya 

dibatasi oleh waktu. 

8. Slide scrolling games, pada jenis  game  ini karakter dapat bergerak ke 

samping diikuti dengan gerakan background. Contoh game tipe seperti ini 

adalah Super Mario, Metal Slug, dan sebagainya. 

9. Shooting, Game bertipe shooting sebagian besar menggunakan mouse 

sebagai alat pengendalinya. Pada game ini pemain seolah-olah berperan 

sebagai penembak FPS (first person shooter) atau pemain mengendalikan 

seorang penembak TPS (third person shooter). Contoh game bertipe shooting 

antara lain : Duck hunt, Counter Strike, Onimusha dan sebagainya. 

10. Fighting, Game bertipe fighting pada dasarnya sama dengan game bertipe 

action, hanya saja game bertipe fighting pemain mengendalikan sebuah 

karakter untuk berkelahi dengan karakter lain sampai salah satu karakter 

kalah. Contoh dari game bertipe fighting antara lain : street fighter, tekken, 

duel, pencak silat dan sebagainya. 

11. Racing, Game betipe racing pada dasarnya adalah sebuah permainan 

menggerakkan kamera. Pemain diberikan sebuah kendaraan atau sejenisnya 

untuk menempuh rute tertentu. Contoh dari game bertipe racing antara lain : 

NFS, Auto bahn, MotoGP, Formula 1 dan sebagainya. 

12. MMO (Masive Multiplayer Online), merupakan game yang dapat dimainkan 

secara bersama-sama pada internet browser. Hal yang diutamakan dalam 

sebuah game bertipe MMO adalah kebersamaan dengan pemain lain. Contoh 

game bertipe MMO antara lain : ragnarok, pangya, gun bound, seal dan 

sebagainya. Game flash bertipe MMO masih sangat sedikit - hal tersebut 

dikarenakan untuk membuat game flash MMO diperlukan software lain 
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(server side software) seperti PHP, CGI, Firefox, dan sebagainya. Contoh 

dari game flash bertipe MMO antara lain : Dofus dan Battle-on. 

 

2.2 Mobile Game 

     Menurut Lam (2003), mobile game adalah game yang tidak hanya dapat 

dimainkan oleh telepon selular, namun dapat dikembangkan dalam berbagai 

macam mobile handset seperti PDA, Symbian OS dan Microsoft’s Smartphone.   

     Mobile game dimainkan dengan menggunakan teknologi yang ada dalam alat 

itu sendiri, contohnya software game yang telah ada didalam telepon selular itu 

sendiri. Untuk game yang dimainkan secara online, terdapat beberapa teknologi 

yang umum digunakan, misalnya dengan pesan teks (SMS), pesan multimedia 

(MMS) atau GPRS untuk mengidentifikasi lokasi. 

    Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk membangun aplikasi game 

yang berbasi android. Dan kita ketahui bahwa android ini adalah sebuah operating 

system yang open source. 

 

2.3 Pengertian Game Edukasi 

       Menurut Randel, game sangat berpotensi untuk menumbuhkan kembali 

motivasi belajar anak yang mengalami penurunan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Randel pada tahun 1991 tercatat bahwa pemakaian game sangat 

bermanfaat pada materi-materi yang berhubungan dengan matematika, fisika dan 

kemampuan berbahasa (seperti studi sosial, biologi dan logika).  

     Game yang memiliki content pendidikan lebih dikenal dengan istilah game 

edukasi. Game berjenis edukasi ini bertujuan untuk memancing minat belajar anak 

terhadap materi pelajaran sambil bermain, sehingga dengan perasaan senang 

diharapkan anak bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. 

Jenis ini sebenarnya lebih mengacu kepada isi dan tujuan game, bukan jenis yang 

sesungguhnya. Menurut edward game merupakan sebuah tools yang efektif untuk 

mengajar karena mengandung prinsip-prinsip pembelajaran dan teknik 

instruksional yang efektif digunakan dalam penguatan pada level-level yang sulit. 
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Maja Pivec membuktikan game edukasi berhasil diterapkan untuk pendidikan 

formal khususnya di militer, ilmu kedokteran, fisika, training dan lain sebagainya. 

Model game edukasi yang merupakan perpaduan antara instructional content dan 

karakteristik game terbukti mampu meningkatkan motivasi pemain game serta 

mendapatkan keluaran ilmu pengetahuan ketikan proses pembelajaran game itu 

berlangsung. Hal ini terlihat dari model game edukasi Gariss and Co.[3]  

2.3.1  Prinsip Game Edukasi 

    Prinsip Game Edukasi Menurut Foremen beberapa prinsip yang harus 

diterapkan dalam aplikasi sebuah game edukasi adalah: 

 Individualization 

Materi pembelajaran (pengetahuan) dibuat sesuai dengan kebutuhan individual 

dari pembelajar, sedangkan game mengadopsi level individual dari pemain. 

 Feedback Active  

Adanya feedback yang sesuai dengan cepat untuk memperbaiki pembelajaran 

dan mengurangi ketidaktahuan pembelajar terhadap materi yang disampaikan, 

sedangkan game menyediakan feedback dengan cepat dan konstektual.  

 Active learning 

Adanya kecenderungan untuk menyertakan pelajar secara aktif dalam 

menciptakan penemuan dan pengetahuan baru yang membangun, sedangkan 

game menyediakan suatu lingkungan yang membantu terjadinya penemuan 

baru tersebut.  

 Motivation  

Pelajar termotivasi dengan reward yang diberikan dalam aktivitas permainan, 

sedangkan game melibatkan pengguna berjam-jam untuk mencapai tujuan  

 Social 

Pengetahuan merupakan suatu proses partisipasi sosial, sedangkan game dapat 

dimainkan dengan orang lain (seperti game multiplayer) atau melibatkan 

komunitas dari pecinta game yang sama.  

 

 Scaffolding 
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Pelajar secara berangsur-angsur ditantang dengan tingkat kesulitan yang 

makin tinggi dan dapat melangkah lebih maju untuk mencapai kemenangan 

dari permainan, sedangkan game dibangun secara multi level, pemain tidak 

bisa bergerak ke level yang lebih tinggi sampai dia mampu menyelesaikan 

permainan di level yang ada.  

 Transfer 

Pelajar mengembangkan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dari satu 

orang ke orang yang lain, sedangkan game mengijinkan pemain untuk 

menstransfer informasi dari suatu konteks ke konteks yang lain.  

 Assessment 

Setiap individu mempunyai kesempatan untuk menilai pelajaran mereka 

sendiri atau membandingkannya dengan orang lain.  

 

2.3.2  Dampak Game Edukasi 

  Ada dampak positif dan negatif sebuah game, sekalipun game 

edukasi.Menurut Edward, game memiliki banyak dampak positif antara lain: 

o  Game banyak digunakan orang untuk mengajarkan suatu pengetahuan  dan 

membangun ketrampilan baik dibidang edukasi, bisnis maupun  militer.  

o Game efektif digunakan untuk membangun kemampuan matematika dan 

membaca pada anak, dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Murphy dan kawan-kawan pada tahun 2002, Game terbukti effektif untuk 

membantu anak-anak penderita ashma dan diabetes mengelola kebiasaan 

hidup sehat, penelitian dilakukan oleh Lieberman pada tahun 1997 dan 

McPhershon dan kawan-kawan pada tahun 2006. Banyak bisnis 

menggunakan game edukasi untuk membangun keterampilan karyawan 

mereka seperti Cisco mengajarkan karyawan mereka pengenalan tools 

dasar dan security network melalui sebuah game. Pada tahun 2007 militer 

AS menggunakan game dalam training personil militer seperti simulasi 

penerbangan pesawat dan pemakaian sistem persenjataan. Dampak Negatif 

Game Edukasi Tidak semua game memberi dampak yang diinginkan, 

penelitian yang dilakukan Anderson pada tahun 2004 dan Batholow 2006 
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memberikan bukti bahwa game juga memiliki dampak negatif seperti : 

Meningkatkan sifat aggresive cognitiv, aggresiv behavior Memberikan 

efek permusahan dan efek psikologis Menurunkan kebiasaaan prososial. 

Dari segi kesehatan, game dapat memberikan dampak meningkatatnya 

detak jantung, tekanan darah aktivitas otak. Dampak negatif dari game ini 

secara umum berlaku pada pemain yang masih anak-anak dan remaja yang 

memiliki tingkat emosional yang tinggi.  

  

2.4 Kriteria Permainan Anak Menurut Umur  

      Memilih mainan anak yang tepat untuk anak dapat menjadi salah satu hal yang 

paling penting yang harus dilakukan untuk anak-anak. Anak-anak sangat identik 

dengan bermain. Bermain adalah dunia anak yang paling dominan. Bahkan, untuk 

dapat lebih maksimal dalam menyampaikan pelajaran, pendidikan anak usia dini 

menerapkan sistem belajar sambil bermain. Hal ini disebabkan oleh kemampuan 

dari otak anak itu sendiri yang sedang gemar melakukan hal-hal yang 

menyenangkan seperti bermain.Maka dari itu, metode pembelajaran pun harus 

disesuaikan dengan kemampuan anak-anak sesuai usianya.Dengan bermain, 

dipercaya bahwa pelajaran yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan 

diserap oleh anak. Namun, sebagai orang tua, perlu menjadi lebih bijak dalam 

memilihkan jenis mainan yang tepat untuk anak-anak. 

     Tepat di sini berarti orang tua harus mampu memilih jenis mainan sesuai 

dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak  dalam menggunakannya dan 

sekaligus memanfaatkannya sebagai media belajar. Sehingga kegiatan bermain 

anak akan berjalan dengan lebih efektif dan efisien sesuia dengan kebutuhan dan 

kemampuan otaknya. Ada beberapa fase penting dalam usia anak yang perlu  

jadikan sebagai bahan pertimbangan saat memilih mainan yang tepat untuk anak 

kita. Fase-fase tersebut antara lain adalah: 

 Fase 0-2 tahun. Dalam fase awal ini anak memiliki kemampuan yang 

didominasi oleh kemampuan sensor motorik pada otak anak. Sehingga 

akan lebih efektif jika kita memberikan mainan pada anak dengan wujud 

http://bidanku.com/index.php?/mainan-anak-hal-hal-yang-perlu-diperhatikan
http://bidanku.com/index.php?/menstimulasi-otak-si-kecil
http://bidanku.com/index.php?/perkembangan-motorik-anak
http://bidanku.com/index.php?/perkembangan-motorik-anak
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yang lebih mencolok seperti pada warna, bau dan tekstur. Mainan yang 

menggunakan ekspresi juga dapat menjadi salah satu alternatifnya. 

 Fase 3-6 tahun. Pada usia-usia tersebut anak sudah mulai tertarik untuk 

bereksplorasi sehingga permainan yang memancing minat petualangan 

mereka akan sangat mendukung minat anak-anak. Hal ini dapat digunakan 

juga sebagai sarana untuk mendorong rasa percaya diri anak sehingga 

mereka tidak ragu-ragu untuk mengeksplorasi hal-hal baru. 

 Fase pra sekolah. Pada fase ini, yang anak butuhkan adalah jenis 

permainan yang dapat mengembangkan rasa kerjasama dan kemampuan 

sosialisasi mereka. Hal ini sangat diperlukan oleh anak-anak kita karena 

mereka akan membutuhkan kemampuan untuk bersosialisasi dengan 

lingkungan barunya di sekolah. 

Untuk fase berikutnya, permainan yang cocok untuk anak anak adalah 

permainan yang memiliki kemampuan untuk merangsang kemampuan peran, 

ketangkasan, dan kreativitas pada anak. Dengan memilih mainan yang tepat untuk 

anak, berarti kita sama juga dengan mendukung kesempatan mereka untuk belajar 

dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan fase usia mereka masing-masing. 

Pemilihan mainan untuk anak secara bijak juga dapat membantu mereka untuk 

memiliki hidup yang lebih seimbang ke depannya. Dengan kata lain,orang tua 

memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan apa yang perlu anak kita 

dapatkan salah satunya dengan cara memilih mainan yang tepat untuk anak. 

 

2.5 Sistem Operasi Android  

      Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli 

Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_pintar
http://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
http://id.wikipedia.org/wiki/Google_Inc.
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Open_Handset_Alliance&action=edit&redlink=1
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konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, 

termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia. 

     Pada saat perilisan perdana Android, 5 November 2007, Android bersama 

Open Handset Alliance menyatakan mendukung pengembangan standar terbuka 

pada perangkat seluler. Di lain pihak, Google merilis kode–kode Android di 

bawah lisensi Apache, sebuah lisensi perangkat lunak dan standar terbuka 

perangkat seluler.    

a. 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. 

b. 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 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. 

c. Android versi 1.6 (Donut)  

Donut (versi 1.6) dirilis pada bulan 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 

http://id.wikipedia.org/wiki/Google
http://id.wikipedia.org/wiki/HTC
http://id.wikipedia.org/wiki/Intel
http://id.wikipedia.org/wiki/Motorola
http://id.wikipedia.org/wiki/Qualcomm
http://id.wikipedia.org/wiki/T-Mobile
http://id.wikipedia.org/wiki/Nvidia
http://id.wikipedia.org/wiki/5_November
http://id.wikipedia.org/wiki/2007
http://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi_Apache
http://id.wikipedia.org/wiki/9_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Gmail
http://id.wikipedia.org/wiki/Email
http://id.wikipedia.org/wiki/2009
http://id.wikipedia.org/wiki/Youtube
http://id.wikipedia.org/wiki/Picasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://id.wikipedia.org/wiki/VPN
http://id.wikipedia.org/wiki/CDMA
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to change speech (tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi 

VWGA. 

d. 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. 

e. 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, 

intergrasi V8 JavaScript engine yang dipakai Google Chrome yang 

mempercepat kemampuan rendering pada browser, pemasangan aplikasi 

dalam SD Card, kemampuan WiFi Hotspot portabel, dan kemampuan auto 

update dalam aplikasi Android Market. 

f. 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. 

g. Android versi 3.0/3.1 (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 

http://id.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://id.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://id.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://id.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://id.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
http://id.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication
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mendukung multi prosesor dan juga akselerasi perangkat keras (hardware) 

untuk grafis. Tablet pertama yang dibuat dengan menjalankan Honeycomb 

adalah Motorola Xoom. Perangkat tablet dengan platform Android 3.0 akan 

segera hadir di Indonesia. Perangkat tersebut bernama iPad Transformer 

produksi dari Asus. Rencana masuk pasar Indonesia pada Mei 2011. 

h. Android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich)  

Diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, membawa fitur Honeycomb 

untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk membuka kunci 

dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan penggunaan dan 

kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, perangkat tambahan fotografi, 

mencari email secara offline, dan berbagi informasi dengan menggunakan 

NFC. Ponsel pertama yang menggunakan sistem operasi ini adalah Samsung 

Galaxy Nexus. 

i. Android versi 4.1 (Jelly Bean)  

Android Jelly Bean yaang diluncurkan pada acara Google I/O lalu membawa 

sejumlah keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru diantaranya 

meningkatkan input keyboard, desain baru fitur pencarian, UI yang baru dan 

pencarian melalui Voice Search yang lebih cepat. 

j. Android versi 4.2 (Jelly Bean)  

Fitur photo sphere untuk panorama, daydream sebagai screensaver, power 

control, lock screen widget, menjalankan banyak user (dalam tablet saja), 

widget terbaru.Android 4.2 Pertama kali dikenalkan melalui LG, yakni 

Google Nexus 4. 

2.6    Model ADDIE 

    Pengembangan perangkat desain pembelajaran terdapat beberapa model, 

salah satunya adalah Model ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model 

desain pembelajaran yang memperlibatkan tahapan – tahapan dasar sistem 

pembelajaran yang sederhana dan mudah di pelajari. Model ADDIE ini muncul 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Motorola_Xoom&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Android
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Eee_Pad_Transformer&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Asus
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/LG
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Nexus_4&action=edit&redlink=1
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pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Model 

ADDIE juga dapat diterapkan untuk profesionalitas guru dan tenaga kependidikan 

di lembaga – lembaga pendidikan. Model ini menggunakan tahap pengembangan 

yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Sehingga dari 

tahap pengembangan yang digunakan, model ini sering diset dengan model 

ADDIE. Berikut penjelasan tahap-taham model ADDIE : 

1.   Analysis 

Analysis (Analisi) merupakan tahapan untuk menganalisis kebutuhan 

kerangka sistem  antara lain : mendefinisikan apayang dibutuhkan oleh 

user dan karakteristik informasi yang aka disampaikan, apa yang 

dimakasud dengan inovasi dan perilasku yang berhasil, apa jenis kendala 

pembelajaran dan pendistribusiannya, dan apa pertimbangan 

pengembangan teori belajar. 

    2.   Design 

Design (Desain) merupakan tahapan yang meliputi dokumen proyek 

instuksional, visual dan strategi desain teknis yaitu : menerapkan strategi 

instruksional menurut hasil perilaku yang dimaksud dengan domain 

(kongnif, efektif dan psikomotorik), desain desain antarmuka user dan 

pengalaman user, membuat prototipe dan menerapkannya pada desain 

visual (desain grafis) dan instrumental penilaian.   

     3.   Development 

Tahap ini akan merinci dan membuat serta mengintegrasikan teknoogi 

untuk mencapai tujuan program, dengan memberian materi, medianya, 

maupun blueprint. 

      4.   Implementation  

 Program akan diimplementasikan untuk memastikan instruktur dan sistem 

telah siap. Implementasi akan mendapatkan kualitatif maupun kuantitatif 

yang dapat dikembangkan maupun sebagai bahan perbaikan selanjutnya 

      5.  Evaluation 

 Proses  yang dilakukan tiap tahapan yang sudah dilakukan dari awal 

hingga akhir untuk mendapatkan data, sehngga masalah dapat diperbaiki 

dan untuk membuat sistem lebih baik. 
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Gambar 2.1 Skema Model ADDIE 

 

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.  

 

      ActionScript dibutuhkan untuk memberi efek gerak dalam animasi. 

ActionScript di flash pada awalnya memang sulit dimengerti jika seseorang tidak 

mempunyai dasar atau mengenal flash. Tetapi jika sudah mengenalnya, kita tidak 
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bisa lepas dari ActionScript karena sangat menyenangkan dan dapat membuat 

pekerjaan jauh lebih cepat dan mudah.  

2.6.1  Halaman Awal  

Halaman awal adalah tampilan yang pertama kali muncul ketika kita 

mengakses Adobe Flash CS6 Professional. Cara mengakses Adobe Flash CS6 

Professional pertama kali yaitu double klik pada icon yang ada di desktop atau 

lihat dari daftar program. Tampilan start page pertama kali membuka Adobe 

Flash CS6 Professional yaitu: 

 

                     Gambar 2.2 Tampilan Start Page Adobe Flash CS6 

2.6.2  Jendela Utama  

Jendela utama merupakan awal dari pembuatan program, pembuatannya 

dilakukan dalam kotak movie dan stage yang didukung oleh tools lainnya. Seperti 

yang pernah dijelaskan dalam sebuah tulisan “Jendela kerja flash terdiri dari 

panggung (stage) dan panel-panel. Panggung merupakan tempat objek diletakkan, 

tempat menggambar dan menganimasikan objek. Sedangkan panel disediakan 

untuk membuat gambar, mengedit gambar, animasi, dan pengeditan lainnya.” 

(Diginnovac et al, 2008). Berikut ini adalah bentuk tampilan jendela utama pada 

adobe flash CS6. 
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Gambar 2.3 Jendela Utama 

Keterangan gambar :  

 

1. Menu Bar adalah kumpulan yang terdiri atas dasar menu-menu yang 

digolongkan dalam satu kategori. Misalnya menu file terdiri atas perintah 

New, Open, Save, Import, Export, dan lain-lain.  

2. Timeline adalah sebuah jendela panel yang digunakan untuk 

mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie, pengaturan tersebut 

meliputi penentuan masa tayang objek, pengaturan layer, dan lain-lain.  

3. Stage adalah area untuk berkreasi dalam membuat animasi yang 

digunakan untuk mengkomposisi frame-frame secara individual dalam 

sebuah movie.  

4. Toolbox adalah kumpulan tools yang sering digunakan untuk melakukan 

seleksi, menggambar, mewarnai objek, memodifikasi objek, dan mengatur 

gambar atau objek. 

 

5. Properties adalah informasi objek-objek yang ada di stage. Tampilan 

panel properties secara otomatis dapat berganti-ganti dalam menampilkan 

informasi atribut-atribut properties dari objek yang terpilih.  
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6. Library adalah sebagai pengontrol yang berfungsi untuk mengganti dan 

memodifikasi berbagai atribut dari objek dari animasi secara cepat dan 

mudah.  

 

2.6.3  Toolbox  

Fasilitas Toolbox seperti telah dijelaskan sekilas diawal adalah 

sekumpulan tool atau alat yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri untuk 

keperluan desain (M. Amarullah Akbar et al, 2008). Berikut penjelasan setiap tool 

yang terdapat pada Toolbox. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Toolbox 

1. Arrow Tool  

Arrow Tool atau sering disebut selection tool berfungsi untuk memilih atau 

menyeleksi suatu objek.  

2. Subselection Tool  

Subselection Tool berfungsi menyeleksi bagian objek lebih detail dari pada 

selection tool.  

3. Free Transform Tool  

Free Transform Tool berfungsi untuk mentransformasi objek yang 

terseleksi.  
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4. 3D Rotation Tool  

3D Rotation Tool berfungsi untuk membuat efek ruang terhadap objek 

yang terseleksi. 

5. Lasso Tool  

Lasso Tool berfungsi untuk memotong gambar secara manual.  

6. Pen Tool  

Pen Tool digunakan untuk menggambar garis dengan bantuan titik-titik 

bantu seperti dalam pembuatan garis, kurva atau gambar.  

7. Text Tool  

Text Tool digunakan untuk membuat objek teks  

8. Line Tool 

Line Tool digunakan untuk membuat atau menggambar garis. 

9. Rectangle Tool  

Rectangle Tool digunakan untuk menggambar bentuk bentuk persegi 

panjang atau bujur sangkar.  

10. Pencil Tool  

Pencil Tool digunakan untuk membuat garis 

11. Brush Tool  

Brush Tool digunakan untuk menggambar bentuk garis-garis dan bentuk-

bentuk bebas.  

12. Eye Dropper Tool  

Eye Dropper Tool digunakan untuk mengambil sampel warna.  

13. Eraser Tool  

Eraser Tool digunakan untuk menghapus objek.  

14. Paintbucket Tool  

Paintbucket Tool digunakan untuk mengisi area-area kosong atau 

digunakan untuk mengubah warna area sebuah objek yang telah diwarnai.  

15. Zoom Tool  

Zoom Tool digunakan untuk memperbesar atau memperkecil tampilan 

stage.  
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16. Bone Tool 

Bone Tool digunakan untuk meenggabungkan beberapa objek dan 

menggerakkannya menjadi satu movie clip.  

17. Hand Tool  

Hand Tool digunakan untuk menggeser tampilan stage tanpa mengubah 

pembesaran.  

18. Stroke Color 

Stroke Color digunakan untuk memilih atau memberi warna pada suatu 

garis. 

19. Fill Color  

Fill Color digunakan untuk memilih atau memberi warna pada suatu 

objek.  

20. Swap Color  

Swap Color digunakan untuk menukar warna fill dan stroke atau 

sebaliknya dari suatu gambar atau objek. 

 

2.6.4 Library  

           Fungsi dari library adalah sebagai wadah untuk menyimpan program-

program terpisah yang sudah jadi, seperti tombol, objek grafis, audio, video, dan 

lain-lain. Berikut tampilan panel library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Panel Library 
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2.6.5  Action Script 

Salah satu kelebihan Adobe Flash CS4 dibanding perangkat lunak animasi 

yang lain yaitu adanya ActionScript. ActionScript adalah bahasa pemrograman 

adobe flash CS6 yang digunakan untuk membuat animasi atau interaksi (Ferry 

Herlambang, 2007). ActionScript mengizinkan untuk membuat intruksi 

berorientasi action (lakukan perintah) dan instruksi berorientasi logic (analisis 

masalah sebelum melakukan perintah). 

 

Sama dengan bahasa pemrograman yang lain, ActionScript berisi banyak 

elemen yang berbeda serta strukturnya sendiri. Kita harus merangkainya dengan 

benar agar ActionScript dapat menjalankan dokumen sesuai dengan keinginan. 

Jika tidak merangkai semuanya dengan benar, maka hasil yang didapatkan akan 

berbeda atau file flash tidak akan bekerja sama sekali. ActionScript juga dapat 

diterapkan untuk action pada frame, tombol, movie clip, dan lain-lain. Action 

frame adalah action yang diterapkan pada frame untuk mengontrol navigasi 

movie, frame, atau objek lain-lain. (Arry Maulana Syarif, Diginnovac, 2008). 

Salah satu fungsi ActionScript adalah memberikan sebuah konektivitas 

terhadap sebuah objek, yaitu dengan menuliskan perintah-perintah didalamnya. 

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam ActionScript yaitu:  

1. Event  

Event merupakan peristiwa atau kejadian untuk mendapatkan aksi 

sebuah objek. Event pada Adobe Flash CS4 ada empat, yaitu:  

a. Mouse event  

Event yang berkaitan dngan penggunaan mouse.  

b. Keyboard Event  

Kejadian pada saat menekan tombol keyboard.  

c. Frame Event  

Event yang diletakkan pada keyframe.  

d. Movie Clip Event  

Event yang disertakan pada movie clip. 
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2. Target  

Target adalah objek yang dikenai aksi atau perintah. Sebelum 

dikenai aksi atau perintah, sebuah objek harus dikonversi menjadi sebuah 

simbol dan memiliki nama instan. Penulisan nama target pada skrip harus 

menggunakan tanda petik ganda (” ”). 

3.  Action  

Pemberian action merupakan langkah terakhir dalam pembuatan 

interaksi antarobjek. Action dibagi menjadi dua antara lain:  

a. Action Frame: adalah action yang diberikan pada keyframe. Sebuah 

keyframe akan ditandai dengan huruf a bila pada keyframe tersebut 

terdapat sebuah action.  

b. Action Objek: adalah action yang diberikan pada sebuah objek, baik 

berupa tombol maupun movie clip.  

 ActionScript diketikkan pada panel actions yang tersedia pada 

software. ActionScript hanya dapat dituliskan pada objek yang bertipe Movie Clip, 

keyframe, Button, dan objek components. ActionScript tidak dapat digunakan pada 

objek tulisan atau gambar lain yang bukan bertipe Movie Clip.  

 

Gambar 2.6 Panel Action 


