
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Konsep game untuk media pembelajaran sudah pernah 

digagas oleh Raharjo Ismail, (2011). Dalam game yang 

berjudul Belajar Mengenal Huruf, yang di posting di akun blog 

pribadinya, Dalam blog menjelaskan bahwa game  edukasi 

sangat efektif  bagi siswa. 

Konsep game untuk media pembelajaran pernah di gagas 

oleh Dawson, (2013). Dalam Animasi media pembelajaran 

yang berjudul "Mengenal Warna dan Angka" untuk Usia Anak 

Dini, yang di posting di akun blog pribadinya, Dalam blog di 

jelaskan bahwa animasi pembelajaran sangat efektif bagi anak 

usia dini. 

Persamaan dan perbedaan bentuk game terdahulu dengan 

bentuk game saat ini adalah:  

1. Persamaan Bentuk game:  

a. Sama – sama membuat game edukasi untuk anak usia 

dini.  

2. Perbedaan Penelitian:  

a. Jika pada game Raharjo Ismail, (2011) yang berjudul 

Belajar Mengenal Huruf, yang di posting di akun blog 

pribadinya, Dalam blog menjelaskan bahwa game  

edukasi sangat efektif  bagi siswa dan pada animasi 

Dawson, (2013) yang berjudul "Mengenal Warna dan 
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Angka" untuk Usia Anak Dini, yang di posting di akun 

blog pribadinya, Dalam blog di jelaskan bahwa animasi 

pembelajaran sangat efektif bagi anak usia dini sedangkan 

dengan aplikasi pengenalan huruf untuk anak TK dan 

PAUD melalui media game interaktif ini, disamping 

perbedaan interface, media yang digunakan game ini 

dirancang dengan berbasis kurikulum pada anak sekolah 

TK dan PAUD. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.1.1 Game 

Game adalah Game merupakan salah satu aplikasi 

yang paling banyak dipakai dan dinikmati oleh pengguna 

media elektronik saat ini Sibero, (2009). 

2.1.2 Animasi 

Animasi adalah suatu proses dalam menciptakan 

efek gerakan atau perubahan dalam jangka waktu tertentu, 

dapat juga berupa perubahan warna dari suatu objek dalan 

jangka waktu tertentu dan bisa juga dikatakan berupa 

perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lainnya dalam 

jangka waktu tertentu (Bustaman, 2001). 
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2.1.3 Actionscript 3.0 

ActionScript adalah bahasa pemrograman berorientasi 

objekyang dibuat berdasarkan ECMAScript, yang 

digunakan dalam pengembangan situs web dan perangkat 

lunak menggunakan platform Adobe Flash Player. 

ActionScript juga dipakai pada beberapa aplikasi basis data, 

seperti Alpha Five. Bahasa ini awalnya dikembangkan oleh 

Macromedia, tapi kini sudah dimiliki dan dilanjutkan 

perkembangannya oleh Adobe, yang membeli Macromedia 

pada tahun 2005. 

Action Script terbaru saat ini adalah Action Script 

3.0. Action Script 3.0 adalah bahasa terbaru dari edisi yang 

sebelumnya dikenal dengan Action Script 2.0. Action Script 

3.0 memiliki beberapa kelebihan dibanding pendahulunya, 

antara lain fitur yang ditawarkan adalah file pada Action 

Script 3.0 dapat dibuat terpisah saat runtime. 

 

2.1.4 Perangkat lunak yang digunakan  

2.1.4.1 Adobe Flash CS4 

Adobe Flash CS4 merupakan aplikasi yang 

ditujukan untuk perancangan animasi. Disamping itu 

Flash CS4 juga dapat digunakan untuk perancangan 

game mengingat semakin lengkapnya fasilitas yang 

disediakan untuk peranangan game yang salah satunya 

melalui dukungan kode program berorientasi object. 



Fungsi dari flash adalah untuk membuat animasi 2d 

seperti pembuatan multimedia pembelajaran , move 

clip,banner animasi dan masih banyak lagi flash sangat 

menguntungkan untuk dunia kerja terutama di 

perusahaan animasi. 

 

2.1.4.2 Adobe Photoshop CS 5 

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, 

adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe 

Systems yang dikhususkan untuk pengeditan 

foto/gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini 

banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan 

iklansehingga dianggap sebagai pemimpin pasar (market 

leader) untuk perangkat lunak pengolah gambar/foto. 

Adobe photoshop CS 5 adalah versi Adobe Photoshop 

versi kedua belas. 

 

2.1.4.3  Corel Draw X3 

Corel draw adalah suatu piranti lunak komputer 

yang digunakan untuk menggambar,membuat logo,edit 

foto menjadi bitmap,edit foto menjadi gambar 

kartun,design kaos, dan semua yang berhubungan 

dengan grafis dan coret-coretan yang menghasilkan 

kreasi gambar yang menarik. Kelebihan coreldraw 

terletak pada tool-toolnya yang lebih bersifat freehand, 



karenanya coreldraw pada dasarnya sebagai software 

grafis coreldraw bisa berdiri sendiri.  

Karena berbasic vektor dan bersifat freehand 

inilah, software ini bisa dijadikan pilihan utama untuk 

pembuatan sebuah logo. Hanya saja coreldraw juga 

memiliki kemampuan untuk dipadupadankan dengan 

editing foto, terlebih jika ingin menghasilkan suatu 

gambar grafis dari foto dengan penambahan atau editing 

tulisan dan karakter-karakter tertentu. Coreldraw juga 

mampu untuk mengimpor atau ekspor file menjadi file 

jpg, bmp atau lainnya. 
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