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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu mengenai 

game mata uang. Djumantoro (2012). Pembuatan Game Edukatif 

Pembelajaran Mata Uang Rupiah untuk Anak Preschool.Dalam 

game ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengenalan 

pecahan uang rupiah yang beredar. Tahap kedua adalah latihan 

substitusi uang rupiah dengan nilai yang sama. Tahap ketiga adalah 

tahap penggunaan uang dalam kehidupan sehari – hari.  

Perbedaan Game Rupiahku dengan Pembuatan Game 

Edukatif Pembelajaran Mata Uang Rupiah untuk Anak Preschool 

adalah dimanapada Game Rupiahku menggunakan modelpilihan 

ganda A,B,C, sampai D. Player harus memilih salah satu dari pilihan 

tersebut dan menebak bagian uang.Sedangkanpada Game Edukatif 

Pembelajaran Mata Uang Rupiah untuk Anak Preschool lebih 

menerapkan dalam kehidupan sehari – hari seperti saat kita 

membayar dalam berbelanja. 

 

2.2. Teori Terapan 

2.2.1. Pengertian Game  

Game bermakna “permainan”, teori permainan adalah 

suatu cara belajar yang digunakan dalam menganalisa 

sejumlah pemain maupun perorangan yang menunjukkan 

strategi-strategi rasional. Teori itu dikemukakan oleh John 
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Von Ann and Oscar Morgenstern, menurutnya permainan 

terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi 

bersaing dari 2 atau beberapa orang kelompok dengan 

memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan 

kemenangan sendiri ataupun untuk meminimalkan 

kemenangan lawan. 

 

2.2.2. Sejarah Singkat Perkembangan Game 

Dunia game diawali dengan console-console 

pendahulu seperti Atari, Nintendo, Super Nintendo (SNES), 

dan SEGA yang menampilkan game-game 2D yang cukup 

sederhana, namun untuk jamannya, banyak diminati oleh 

masyarakat. Di era 2007, kalangan masyarakat baik itu awam 

ataupun kalangan gamer, akan dihadapkan dengan evolusi 

baru console-console terdahulu dengan kehadiran produk-

produk baru seperti Sony Playstation 2 dan 3, Nintendo Wi, 

XBOX 360. 

 

2.2.3. Tipe-Tipe Game 

Tipe-tipe permainan game (genre) dapat dibedakan 

menurut cara permainanya atau yang kerap kali disebut 

gameplay diantaranya :  

 Arcade/Side Scrolling.  

 Racing.  

 Fighting.  

 Shooting.  

 RTS (Real Time Strategy).  

 RPG (Role Playing Game).  
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2.2.4. Action Scripts 

Action Script adalah semacam bahasa pemrograman 

yang digunakan di dalam program flash. ActionScript cukup 

banyak digunakan di dalam film animasi flash, navigasi 

presentasi, animasi web, dan game. 

 

2.2.5. Adobe Flash CS3 Professional 

Adobe Flash (dahulu bernama Macromedia Flash) 

adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan 

produk unggulan Adobe Systems. Adobe Flash digunakan 

untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar 

tersebut. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini 

mempunyai file extension.swf dan dapat diputar di penjelajah 

web yang telah dipasangi Adobe Flash Player.  

 

Flash menggunakan bahasa pemrograman bernama 

ActionScript yang muncul pertama kalinya pada Flash 5. 

Sebelum tahun 2005, Flash dirilis oleh Macromedia. Flash 

1.0 diluncurkan pada tahun 1996 setelah Macromedia 

membeli program animasi vektor bernama FutureSplash. 

Versi terakhir yang diluncurkan di pasaran dengan 

menggunakan nama 'Macromedia' adalah Macromedia Flash 

8. Pada tanggal 3 Desember 2005 Adobe Systems 

mengakuisisi Macromedia dan seluruh produknya, sehingga 

nama Macromedia Flash berubah menjadi Adobe Flash.  

Adobe Flash merupakan sebuah program yang 

didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi standar 

authoring tool professional yang digunakan untuk membuat 
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animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan 

pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis. Flash 

didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi 2 

dimensi yang handal dan ringan sehingga flash banyak 

digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi 

pada website, CD Interaktif dan yang lainnya. Selain itu 

aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi 

logo, movie, game, pembuatan navigasi pada situs web, 

tombol animasi, banner, menu interaktif, interaktif form isian, 

e-card, screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web 

lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


