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B A B II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Fokus penelitian yang dijadikan acuan adalah yang 

terkait teknologi dan perancangan pembuatan 

game.Penelitian yang dilakukan antara lain:  

Penelitian yang dilakukan oleh Triono pada tahun 

2013 dengan judul “Game Edukasi Geografis dan 

Kebudayaan  Indonesia Berbasis Aplikasi Desktop”. 

Penelitian ini membuat game edukasi geografis dan 

kebudayaan Indonesia sebagai pendukung pembelajaran 

konvensional. Pembuatan game ini menggunakan aplikasi 

Lingoscript pada program AdobeDirector 11.5 yang 

kemudian dibentuk dalam program execute (.exe). Sistem 

pembuatannya dengan cara mencocokkan dan mengacak 

gambar[1]. 

Arifashkaf (2014), Macromedia adalah sebuah 

perusahaan perangkat lunak yang bergerak di bidang grafis 

dan pengembangan web.Macromedia Director dengan 

Lingo script-nya merupakan paket software authoring 

multimedia yang sangat powerful yang bisa digunakan, baik 

pada sistem operasi Windows maupun Macintosh, yang 

dalam hal ini berarti cross platform.Dengan Director bisa 

membuat movie multimedia (hasil karya multimedia yang 
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dibuat dengan Director) dengan memanipulasi media 

elemen, yang disebut cast member atau script Lingo[2]. 

Penelitian oleh Mamlu’Atul Hikmah yang berjudul 

“Perancangan Game Tradisional Jawa Egrang Bambu”. 

Perancangan game ini software grafis Adobe Flash CS3 

dan Adobe Photoshop CS3. Sistem permainan game ini 

adalah mengisi daftar pertanyaan lalu memasangkan 

gambar yang sesuai dengan egrang[3]. 

Perbedaan game diatas dengan game Culture is Fun 

adalah sistem dari Culture is Fun ini. User terlebih dahulu 

diberikan informasit entang budayak emudian user 

diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan budaya 

tersebut. Cara menjawab pertanyaan dengan cara click atau 

drag and drop pada gambar. 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1  Game  

Game berasal dari kata bahasa Inggris yang 

dalam bahasa Indonesia berarti permainan. 

Permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk 

bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Di 

dalam game terdapat peraturan, permainan, dan 

budaya.  
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2.2.2 Game Edukasi 

Game arti dalam bahasa Indonesia adalah 

permaian. Edukasi dalam bahasa Indonesia adalah 

pendidikan. Game edukasi adalah game yang 

memberkan pembelajaran atau menambah 

pengetahuan bagi penggunanya yang dibuat melalui 

media interaktif  yang dikemas secara menarik.  

Sudono (2000) menyatakan bahwa terdapat 

beberapa tahapanintelektualanak yaitu: 

  Usia 0 - 2 tahun disebut tahap/ masa 

sensoromotor, 

  Usia 2 - 7 tahun adalah masa pra- operasional 

  Usia 7 - 11  tahun disebut konkrit operasional 

  Usia 11 - 14 tahun adalah masa formal 

operasional 

Pada kedua masa pertama panca indera berperan 

sangat besar. Anak memahami pengertian atau 

konsep – konsepnya lewat benda konkrit. Dengan 

bermain,  anak mendapatkan masukan – masukan 

untuk diproses bersama dengan pengetahuan apa 

yang dimiliki 

(schemata – schemata, asimilasi,  akomodasi, dan 

konservasi)[4]. 

Sudono (2000) menyatakan bahwa belajar 

dengan bermain memberi kesempatan kepada anak 
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untuk memanipulasi, mengulang – ulang,  

menemukan sendiri bereksplorasi,  mempratekkan, 

dan mendapatkan bermacam – macam konsep serta 

pengertian yang tidak terhitung banyaknya. 

Disinilah proses pembelajaran terjadi. Mereka 

mengambil keputusan, memilih,  menentukan, 

mencipta,  memasang,  membongkar, 

mengembalikan, mencoba, mengeluarakan 

pendapat, memecahkan masalah,  mengerjakan 

secara tuntas, bekerja sama dengan teman dan 

mengalami berbagai macam perasaan[4].  

 

2.2.3 Budaya 

Budaya berarti pikiran,  akal budi,  hasil. 

Kebudayaan adalah hasil kegiatandan penciptaan 

batin (akal budi ) manusia seperti kepercayaan, adat 

istiadat dan kesenian. Pengertian lain kebudayaan 

adalah keseluruhan pengetahuan manusi sebagai 

makhluk sosialyang dgunakan untuk memahami 

lingkungan serta pengalamanya dan yang menjadi 

pedoman tingkah lakunya.  

 Imvarica (2013) mengatakan budaya Indonesia 

adalah budaya nasional, budaya lokal, budaya 

daerah, yang sudah ada sejak sebelum Indonesia 

merdeka. Kebudayaan sendiri itulah kebudayaan 
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yang diakui sebagai identitas nasional. Definisi 

kebudayaan nasional menurut TAP MPR No. II 

Tahun 1998 yaitu berbunyi  “Kebudayaan Nasional 

yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan 

cipta,  karya dan karsa bangsa Indonesia dan 

merupakan keseluruhan daya upaya manusia 

Indonesia untuk meningkatkan harkat dan martabat 

sebagai bangsa,  serta   diarahkan untuk memberikan 

wawasan dan makna pada pembangunan nasional 

dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan 

demikian pembangunan nasional merupakan 

pembangunan yang berbudaya[5].  

 Budaya menjadi bagian penting dalam  

kehidupan,  karena budaya khususnya budaya 

Timur, syarat dengan ajaran tata krama dan nilai- 

nilai luhur. Itu sebabnya penting sekali untuk 

mengenalkan budaya yang beraneka ragam kepada 

anak – anak sebagai penerus yang akan melestarikan 

dan memelihara budaya Indonesia.   Anak dapat 

dikenalkan dalam budaya bangsa sejak usia dini . 

Terutama disaat mereka mulai menunjukan 

ketertarikan  untuk berinteraksi dengan orang lain , 

mulai anak usia tiga tahun misanya ( Andriani, 

2011)[6].  
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2.2.4 Software Aplikasi yang diGunakan 

1. Macromedia Flash 

Macromedia Flash adalah salah satu aplikasi 

Designer dan Multimedia Developer untuk 

merancang suatu interface yang indah dan 

interaktif. Keunikan dan kelebihan Macromedia 

Flash ini adalah mampu membuat animasi 

vektor dan interaktivitas yang sangat menarik 

bagi user. Macromedia Flash 8 kini mampu 

berkomunikasi dengan script-script server dalam 

program, menggunakan standar variable URL 

atau struktur XML. Suara yang dihasilkan dapat 

diekspor menjadi MP3 dengan kualitas yang 

tinggi Walaupun sangat interakitif namun hasil 

yang didapatkan tetap sebuah file yang 

ukurannya sangat kecil, cocok untuk file-file 

Web. 

Animasi dan gambar yang dibuat dengan 

flash akan tetap bagus pada ukuran window dan 

resolusi layar berapapun. Hal ini karena flash 

merupakan suatu program grafis dengan sistem 

vektor.Mampu menganimasikan grafis, 

sekalipun dalam ukuran besar, dengan cepat dan 

mampu mengerjakan sejumlah frame dengan 

urutan. 
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2.  Corel Draw 

Corel Draw adalah sebuah program komputer 

yang melakukan editing pada garis vektor. 

Program ini dibuat oleh Corel, sebuah 

perusahaan software yang berkantor pusat di 

Ottawa, Kanada. Corel draw memiliki kegunaan 

untuk mengolah gambar, oleh karena itu banyak 

digunakan pada pekerjaan dalam bidang 

publikasi atau percetakan ataupun pekerjaan di 

bidang lain yang membutuhkan proses 

visualisasi.CorelDRAW digunakan untuk 

membuat berbagai macam design seperti logo, 

kartu nama, kalender, poster, stiker dan lain-lain 

yang terkenal dalam dunia digital. 

 


