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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 Kajian pustaka merupakan pengkajian data informasi teori-teori dan metode 

atau pendekatan yang relevan dengan permasalahan sedang diteliti sebagai landasan 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kajian pustaka bertujuan untuk 

menginformasikan kepada pembaca hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan 

penelitian yang akan dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur yang 

ada, dan mengisi celah pada penelitian sebelumnya. Hal penting yang dikaji di 

dalam kajian pustaka adalah teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan/ 

pedoman bagi objek atau variabel penelitian, serta informasi tentang penelitian-

penelitian sejenis sebelumnya yang relevan atau berkaitan.  

 Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa penelitian ini berupa 

pengembangan media pembelajaran game berpetualang menggunakan aplikasi 

Adobe Flash Professional CS6 pada materi aritmatika sosial. Dengan demikian 

untuk memberikan deskripsi teori sebagai landasan terhadap objek yang diteliti dan 

menghubungkan pada penelitian sebelumnya yang relevan, berikut adalah kajian 

pustaka objek atau variable dalam penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran game berpetualang dalam penilitian ini: media pembelajaran, game, 

media pembelajaran berbasis game komputer yang dikembangkan sebelumnya, 

software pengembang media, dan aritmatika sosial. 

2.1 Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan proses dan hasil belajar, baik didalam maupun 

diluar kelas. Munadi (2013: 7) mengatakan bahwa media dalam konteks 

pembelajaran adalah bahasa guru. Keberadaan media menghasilkan proses 

komunikasi dalam pembelajaran menjadi lebih optimal. Peran media dalam 

menyampaikan isi pelajaran sebagai sarana guna meningkatkan proses dan hasil 

belajar terdapat pada fungsi dan manfaat yang diberikan oleh media. 
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2.1.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Media merupakan bentuk jamak dari kata medium (antara). Media berasal 

dari Bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau 

pengantar (Arsyad, 2011: 3). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Media adalah 

(1) alat; (2) alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, 

poster, dan spanduk; (3) yang terletak diantara dua pihak (orang, golongan, dsb). 

Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. 

Media merupakan bagian dari proses komunikasi. Baik buruknya komunikasi 

dipengaruhi oleh penggunaan saluran dalam komunikasi tersebut, yaitu media. 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan pesan/ isi 

yang berkaitan dengan pelajaran dari guru ke siswa disebut media pembelajaran.  

Menurut Miarso (2009: 458) media pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan di pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Hal senada diungkapkan 

oleh Daryanto (2010: 6) bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang 

dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan belajar. Sementara itu, Munadi (2013: 7-8) 

berpendapat bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan 

proses belajar secara efisien dan efektif. 

Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mendukung 

keberhasilan proses pembelajaran di sekolah karena dapat membantu proses 

penyampaian informasi dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Penggunaan 

media secara kreatif dapat memperlancar dan meningkatkan efisiensi pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Maka berdasarkan uraian beberapa 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa  media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam komunikasi atau penyaluran 
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pesan berupa bahan ajar pelajaran kepada siswa agar efisien dan efektif serta 

bertujuan memberikan rangsangan belajar bagi siswa. 

2.1.2 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Dengan kehadiran media dalam pembelajaran, maka informasi dapat 

diterima dengan baik oleh siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap 

orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi 

dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan 

penafsiran data, dan memadatkan informasi (Arsyad, 2011: 15-16). 

Fungsi penggunaan media pembelajaran diungkapkan oleh Munadi (2013: 

36-48). Munadi menyatakan bahwa ada lima fungsi penggunaan media 

pembelajaran, diantaranya adalah: 

1. Fungsi Media Pembelajaran sebagai Sumber Belajar. 

Fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar merupakan fungsi utama, 

dimana sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada 

di luar diri seseorang dan dapat mempengaruhi proses belajar. 

2. Fungsi Semantik 

Kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata (simbol verbal) 

yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami siswa (tidak verbalistik). 

Kata simbol verbal diatas merujuk pada benda-benda. 

3. Fungsi Manipulatif 

Kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi batas-batas ruang dan 

waktu, yaitu : (a) kemampuan media menghadirkan objek atau peristiwa yang 

sulit dihadirkan dalam bentuk aslinya; dan (b) kemampuan media 

menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. Selain itu, 

kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan inderawi 

manusia, yaitu : (a) membantu siswa dalam memahami objek yang sulit diamati 
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karena terlalu kecil; dan  (b) membantu siswa dalam memahami objek yang 

bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat. 

4. Fungsi Psikologis 

Kemampuan media dapat menggugah perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan 

atau penolakan terhadap sesuatu, siswa yang belajar melalui media 

pembelajaran akan diperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi 

yang mewakili objek-objek yang dihadapi, media pembelajaran dapat 

meningkatkan dan mengembangkan imajinasi siswa, dan media pembelajaran 

menjadikan siswa termotivasi dengan isi pelajaran. 

5. Fungsi Sosio-Kultural 

Fungsi sosio-kultural, yakni mengatasi hambatan sosio-kultural antar peserta 

komunikasi pembelajaran. Melalui fungsi sosio-kultural ini dapat membantu 

guru dalam menyampaikan isi pelajaran karena media pembelajaran memiliki 

kemampuan yang sama dalam memberikan rangsangan, menyamakan 

pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. 

Sedangkan Arsyad (2011: 25-26) menyimpulkan manfaat praktis 

penggunaan media pembelajaran di dalam proses pembelajaran dari beberapa 

pendapat para ahli, yakni: 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi 

sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak 

sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara siswa dengan lingkungannya kemungkinan siswa belajar sendiri-sendiri 

sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

a) Objek/benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di kelas dapat 

diganti dengan gambar, foto, slide dsb. 

b) Objek/benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat 

disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide atau gambar. 
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c) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam puluhan 

tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto, slide, 

disamping secara verbal. 

d) Objek atau proses yang terlalu rumit dapat ditampilkan secara konkret 

melalui film, gambar, slide, atau simulasi komputer. 

e) Kejadian atau percobaan yang membahayakan dapat disimulasikan dengan 

media seperti komputer, film, dan video. 

f) Peristiwa alam yang proses kenyataannya memakan waktu terlalu lama 

dapat disajikan dengan teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, 

video, slide, atau simulasi komputer. 

4. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa fungsi dan manfaat 

media pembelajaran memiliki beberapa kesamaan. Keduanya menunjukkan bahwa 

media memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Media pembelajaran dapat 

menyampaikan informasi yang ingin disampaikan guru menjadi lebih jelas dan 

terarah untuk diterima siswa, hal tersebut menimbulkan rangsangan keingintahuan 

sehingga mampu menarik perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Media pembelajaran tidak mengenal waktu dan tempat, artinya belajar dengan 

media dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja apabila media tersebut dirancang 

untuk dapat digunakan secara mandiri. Selain itu, Penggunaan media akan lebih 

efektif karena siswa akan berinteraksi langsung dengan pembelajaran, sehingga 

guru tidak perlu menjelaskan berulang kali. 

Banyak fungsi dan manfaat yang ditawarkan oleh media pembelajaran 

upaya memaksimalkan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Namun tetap 

dibutuhkan peran aktif guru dan orangtua murid untuk membimbing siswa dalam 

penggunaan media pembelajaran di dalam ataupun di luar kelas agar proses dan 

tujuan pembelajaran tercapai. 
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2.1.3 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Sudjana (2009: 3-4) mengungkapkan ada beberapa jenis media 

pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, diantaranya: 

1. Media grafis atau disebut juga media dua dimensi merupakan media yang 

mempunyai ukuran panjang dan lebar seperti gambar, foto, grafik, bagan atau 

diagram, poster, karton, dan lain-lain. 

2. Media tiga dimensi seperti model padat, model penampang, model susun. 

3. Media proyeksi seperti slide, Film strips, film pengggunaan OHP, dan lain-lain. 

4. Penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. 

Selain itu, Arsyad (2011: 29) mengklasifikasikan media pembelajaran 

menjadi empat kelompok berdasarkan teknologi,yakni: 

1. Media berbasis teknologi cetak, yaitu media yang menyajikan materi dalam 

bentuk teks verbal dan materi visual. Media Cetak yang paling banyak dikenal 

adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas.  

2. Media berbasis teknologi audio-visual, yaitu media yang merupakan 

penggabungan dari penggunaan suara dengan visual yang disajikan melalui 

alat-alat audio dan visual. 

3. Media berbasis komputer, yaitu media yang menggunakan komputer 

pemanfaatannya untuk menyajikan materi pembelajaran, latihan, atau 

keduanya. Umumnya materi disajikan dalam gaya abstrak dengan kata atau 

kalimat, simbol, dan grafik.  

4. Media Teknologi Gabungan, yaitu media pembelajaran yang dihasilkan dari 

penggabungan beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer dan 

pembelajaran melibatkan interaktivitas tinggi. 

Berdasarkan paparan jenis-jenis media di atas, pengelompokkan media 

pembelajaran terdiri dari media dua dimensi, grafis, proyeksi, dan tiga dimensi baik 

manual maupun berbasis komputer. Media juga merupakan hasil teknologi cetak 

maupun non-cetak. Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan pada 

penelitian ini digolongkan pada kelompok media teknologi gabungan berdasarkan 

aspek perkembangan teknologi. 
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2.2  Media Pembelajaran Berbasis Komputer 

Menurut Arsyad (2011: 37) media pembelajaran berbasis komputer atau 

dikenal dengan Computer-Assisted Instruction (CAI) merupakan suatu sistem 

penyampaian materi pelajaran yang berbasis microprocessor yang pelajarannya 

dirancang dan diprogram ke dalam system tersebut. 

Pembelajaran berbantuan komputer (CAI) terkait langsung dengan 

pemanfaatan komputer dalam (kegiatan) pembelajaran baik didalam ataupun diluar 

kelas, baik secara individu maupun secara kelompok. CAI dapat diartikan sebagai 

bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer dalam peran guru, dimana 

siswa berinteraksi secara langsung dengan komputer dan kontrol sepenuhnya 

ditangan siswa sehingga memungkinkan siswa belajar sesuai kemampuan dan 

memilih materi (pembelajaran) sesuai kebutuhannya, Wihardjo (2007:45). 

Arsyad (2011: 94) mengemukakan media berbasis komputer tersebut 

apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuannya dibagi menjadi: 

1. Tutorial terprogram, yakni seperangkat tayangan statis maupun dinamis yang 

diprogram terlebih dahulu. Tutorial terprogram merupakan seperangkat 

informasi yang diberikan dalam media yang diikuti dengan pertanyaan. 

Jawaban siswa akan dianalisis oleh komputer dan  dibandingkan dengan 

jawaban yang telah diprogram oleh perancang media. 

2. Tutorial intelijen, berbeda dengan tutorial terprogram,  jawaban komputer 

terhadap pertanyaan siswa dihasilkan oleh intelegensia artifisial, bukan dari 

jawaban-jawaban yang sebelumnya diprogramkan terlebih dahulu oleh 

perancang media. Sehingga terdapat dialog antara siswa dengan komputer. 

3. Drill and Practice, program ini menuntun siswa dengan serangkaian contoh 

untuk meningkatkan kemahiran menggunakan keterampilan. Keterampilan 

dapat dikuasai dengan mempelajari melalui latihan yang ekstensif 

menggunakan program drill and practice pada komputer. 

4. Problem Solving menyajikan masalah-masalah untuk siswa menyelesaikannya 

berdasarkan kemampuan yang mereka peroleh. 
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5. Simulasi, memberi kesempatan untuk menguji kemampuan pada aplikasi nyata 

menciptakan situasi yang mengikut-sertakan siswa-siswa untuk bertindak pada 

situasi tersebut. 

6. Education Game merupakan paket software yang menciptakan kemampuan 

pada lingkungan permainan yang diberikan sebagai alat bantu untuk 

memotivasi atau membantu siswa untuk melalui prosedur permainan secara 

teliti untuk mengembangkan kemampuannya. Berdasarkan kriteria-kriteria ini, 

maka aplikasi yang dirancang penulis dapat ditentukan sebagai aplikasi 

educational game. 

Rusman (2012: 109-111) mengemukakan media pembelajaran berbasis 

komputer yang memiliki keunggulan dan keterbatasan sebagai berikut: 

1. Keunggulan 

a. Siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam 

memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. 

b. Siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. 

c. Kemampuan media untuk menayangkan kembali informasi yang 

diperlukan oleh pemakainya. 

d. Media dapat diprogram agar mampu memberikan umpan balik terhadap 

hasil belajar. 

e. Media dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil 

belajar secara otomatis. 

f. Media dapat mengintegrasikan komponen warna, musik, dan animasi 

grafik. 

2. Keterbatasan 

a. Tingginya biaya pengadaan dan pengambangan program pembelajaran 

berbasis komputer. 

b. Program pembelajaran berbasis komputer memerlukan perangkat 

komputer dengan spesifikasi yang sesuai. 
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c. Merancang dan memproduksi program pembelajaran yang berbasis 

komputer merupakan pekerjaan tidak mudah dan memerlukan waktu lama 

serta keahlian khusus. 

Keistimewaan pemakaian komputer sebagai media pembelajaran adalah 

komputer bisa mengajar secara individual, kecepatan dapat disesuaikan dengan 

kemampuan pengguna, metode belajar lebih tepat  dengan penyesuaian isi materi 

dan tingkat kesukaran. Media dapat digunakan kapan saja tidak terbatas pada waktu 

dan dimana saja. Sehingga CAI atau penggunaan komputer sebagai alat bantu 

pembelajaran dapat membantu penggunanya atau siswa memahami suatu materi 

dan dapat mengulang materi pelajaran berulang kali hingga pengguna menguasai 

materi. 

2.3 Game sebagai media pembelajaran 

Game merupakan hiburan yang paling populer hampir di semua kalangan 

usia, terutama di kalangan muda. Game dimanfaatkan sebagai pengisi waktu 

senggang, penghilang kebosanan ataupun hiburan untuk me-refresh diri. Sejak awal 

game ditemukan hingga sekarang, Teknologi game mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Hal ini terlihat dari berkembangnya jenis, produk, alat, dan jenis 

interaksi game serta penggunaan yang semakin beragam, antara lain sebagai media 

pembelajaran. 

Bermain game memiliki cukup banyak manfaat. Game membantu 

mengembangkan keterampilan praktis, berfungsi sebagai bentuk latihan, atau 

melakukan peran pendidikan, simulational, atau psikologis. Game juga memiliki 

peran penting untuk perkembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi dan 

melatih untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat karena dalam game 

terdapat berbagai konflik atau masalah yang menuntut pemainnya untuk 

menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. 

2.3.1 Pengertian Game 

Game merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti permainan. 

Permainan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kelincahan intelektual. game 
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juga dapat diartikan sebagai arena keputusan dan aksi pemainnya. Di dalam game 

terdapat target yang harus dicapai pemain, umumnya melibatkan stimulasi mental 

ataupun fisik, bahkan terkadang keduanya. Game bertujuan untuk menghibur.  

Teori permainan pertama kali kemukakan sekelompok ahli matematika, 

disebutkan bahwa 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. 

Menurut Adams (2010: 3), sebuah game adalah sejenis aktivitas bermain 

yang dilakukan dalam keadaan nyata yang abstrak dimana pemain mencoba untuk 

mendapatkan setidaknya tujuan yang sesuai dengan keinginannya dengan bertindak 

sesuai dengan aturan yang ada. Greg Costikyan (2013: 20) juga mengungkapkan 

bahwa game adalah sebentuk karya seni di mana peserta, yang disebut Pemain, 

membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya melalui benda 

di dalam game demi mencapai tujuan. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komponen dari game adalah 

tujuan, aturan, tantangan, dan interaksi sehingga game adalah sesuatu yang dapat 

dimainkan dengan aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan sehingga ada yang 

menang dan ada yang kalah, yang konteks pada umumnya bersifat tidak serius 

dengan tujuan refreshing. 

2.3.2 Jenis-jenis Game 

Menurut Crawford (2003: 5-7) jenis game dibagi menjadi 5 kategori istilah, 

yaitu: 

1. Board Games, atau permainan papan ini terdiri dari sebuah papan bermain 

yang dibagi menjadi beberapa sektor. Permainan bertujuan untuk menangkap 
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pemain lain, mencapai objektif, menguasai wilayah, atau mendapatkan 

komoditas berharga. Contoh permainan ini adalah permainan catur. 

2. Card Games, atau permainan kartu ini dimainkan menggunakan satu set kartu 

dengan cara dimainkan berputar dan berurutan dengan membuat kombinasi 

dari set kartu tersebut. Contoh permainan kartu ini seperti permaian kartu 

bridge/truf. 

3. Athletic Games, atau permainan atletik ini cenderung menggunakan fisik 

daripada mental. Hal yang terkait dengan kekuatan badan, kecepatan, ketepatan 

dan kerjasama menjadi bagian utama permainan atletik. Aturan permainan 

dibuat dengan keharusan pemain melakukan aksi tertentu.  

4. Children Games, atau permainan anak-anak merupakan tipe lain dari aktivitas 

game. Permainan ini sering mengambil bentuk kegiatan berkelompok yang 

menekankan permainan fisik sederhana, keterampilan sosial merupakan 

perhatian utama dalam permainan ini. Contoh permainan ini adalah petak 

umpet dan kejar-kejaran. 

5. Computer Games, atau permainan komputer ini merupakan game yang memili 

unsur game komputer dan dimainkan lewat bantuan alat komputer. Terdapat 5 

alat yang dikategorikan sebagai komputer menurut Egenfeldt, dkk (2008: 188), 

yaitu: 

a. Expensive dedicated machine, mesin yang dioperasikan dengan koin untuk 

memainkannya. 

b. Inexpensive dedicated machine, atau disebut juga hand held machine. 

Contohnya seperti game watch. 

c. Multiprogram home, permainan Atari, Nintendo termasuk dalam kelompok 

komputer ini. 

d. Personal computer 

e. Mainframe computer 

Jenis game juga dapat dikelompokan berdasarkan platform yang digunakan 

dan genre-nya. Pengelompokan game berdasarkan platformnya merupakan 

pengelompokan berdasarkan alat yang digunakan dalam mengoperasikan atau 
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memainkan suatu game. Afrian (2014: 45) mengelompokkan jenis game 

berdasarkan platform-nya menjadi enam jenis game, yaitu: 

1. Arcade Games, Game jenis ini biasanya berada di daerah/tempat khusus dan 

tertentu saja. Box atau mesin yang digunakan untuk memainkan game jenis ini 

juga bersifat khusus. Di Indonesia game jenis ini sering disebut dingdong. 

2. PC Games,  game yang dimainkan menggunakan Personal Computers atau 

Notebook. 

3. Console Games,  game yang dimainkan menggunakan perangkat atau console 

tertentu, yaitu Playstation 2, Playstation 3, XBOX 360, atau Nintendo Wii. 

4. Handheld Games,  game yang dimainkan di console khusus video game yang 

dapat dibawa kemana-mana, contoh Nintendo DS dan Sony PSP. 

5. Mobile Games, jenis game yang hanya dapat dimainkan pada perangkat mobile. 

Perangkat mobile adalah benda atau alat berteknologi tinggi yang dapat 

bergerak atau dibawa kemana saja dan kapan saja, seperti smartphone dan table 

PC. Mobile Games merupakan jenis game yang memiliki kemiripan dengan 

jenis game handheld games, perbedaannya terletak pada perangkat yang 

digunakan untuk memainkan game jenis ini. 

Sedangkan Henry (2010: 111-133) mengemukakan 21 macam games 

berdasarkan genre-nya sesuai dengan gaya atau format permainan pada games itu 

sendiri, games tersebut antara lain: 

1. Maze Game, Garis besar permainan game ini adalah pemain game hanya 

mengitari maze (lorong-lorong yang saling berhubungan) dan mendapatkan 

item tertentu untuk menambah tenaga atau mengalahkan musuh. Contoh game 

jenis ini adalah Pacman dan Digger. 

2. Board Game, Versi elektronik jenis board game hanya memindahkan versi 

tradisional ke perangkat elektronik saja. Umumnya game ini lebih menekankan 

pada kemampuan AI (Artificial Inteligence) atau kecerdasan buatan pemainnya 

untuk mengalahkan pemain lawan atau komputer sebagai lawan tanding dari 

pemain. Contoh dari board game adalah Monopoly. 
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3. Card Game, Game jenis juga memiliki kesamaan dengan board game dan tidak 

memberikan perubahan yang berarti dari game versi tradisional yang sejenis. 

Contoh dari jenis game ini adalah Solitaire dan Hearts.  

4. Battle Card Game, versi game ini sangat digemari di luar negeri dimana 

pemain dapat membeli card (kartu) untuk dikoleksi dan dipertarungkan dengan 

kartu pemain lain. Contoh dari game jenis ini adalah game Dino yang 

merupakan game produk lokal dan game Animal Kaiser. 

5. Quiz Game,  jenis game yang cukup sederhana dalam memainkannya, yaitu 

hanya memilih jawaban benar dari beberapa pilihan jawaban. Salah satu jenis 

game kuis yang cukup populer adalah game Who wants to be a millioner. 

6. Puzzle Game, game jenis ini memiliki banyak versi dalam memainkannya, 

seperti memberikan tantangan kepada pemainnya dengan menjatuhkan sesuatu 

dari sisi sebelah atas ke bawah atau dari kiri ke kanan untuk melenyapkan 

susunan yang ada. Versi lainnya adalah mengatur kembali susunan yang diacak. 

Susunan ini dilakukan secepat dan sebaik mungkin. Contoh dari game jenisini 

adalah Tetris. 

7. Shoot Them Up Game ShootGame jenis ini dimainkan dengan cara 

menembaki atau menghancurkan secepat dan sebanyak mungkin musuh yang 

datang. 

8. Side Scrolling Game,  Pemain memainkan karakter yang bergerak ke satu arah 

sepanjang alur permainan dan menyelesaikan tugasnya. Ada yang meloncat, 

berlari, mengendap, dan menghindari halangan seperti proyektil, jurang dan 

lain sebagainya. Contoh game jenis ini adalah game Mario Bross. 

9. Fighting Game, Sesuai namanya game ini merupakan game pertarungan antara 

pemain dengan komputer atau dengan pemain lainnya dan saat ini sudah 

terdapat Fighting Game dengan grafis 3D. Umumnya Fighting Game 

mengadopsi gerakan bela diri. Contoh Fighting Game adalah Street Fighter 

dan Samurai Showdown.  

10. Racing Game, jenis game yang menuntut pemainnya beradu kecepatan 

berkendara. Contoh game jenis ini adalah Need For Speed. 
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11. Simulation Game, jenis game yang umumnya berfokus permainan pada 

simulasi penerbangan pesawat. Simulasi pada game dibuat seperti keadaan 

sebenarnya. Contoh game jenis ini adalah Microsoft Flight Simulator.  

12. Trun-Based Strategy Game, game jenis ini secara umum memainkan strategi 

untuk mengalahkan komputer atau pemain lainnya. Turn-Based Strategy Game 

jika diilustrasikan sama dengan permainan catur, jadi pemain dapat bergerak 

atau menyusun strategy setelah musuh bergerak, namun dengan efek dan 

desain yang lebih baik dan lebih banyak. Contoh game jenis ini adalah Empire 

dan Civilization.  

13. Real-Time Strategy Game, jenis game ini memiliki kesamaan dengan Turn-

Based Strategy Game, yaitu permainan adu strategi. Perbedaannya adalah jika 

Turn-Based Strategy Game pemain saling bergantian, maka pada Real-Time 

Strategy Game tidak perlu menunggu. Jadi selain strategi, kecepatan pemain 

menentukan besarnya kemungkinan pemain tersebut menang. Contoh game ini 

adalah Warcraft. 

14. SIM, jenis game simulasi, namun berbeda dengan Flight Simulator. Simulasi 

dalam game ini adalah membangun sebuah area, kota, negara atau koloni dan 

mengatur sumber daya dan keputusan dalam upaya membangun area, kota, 

negara atau koloni tersebut, contohnya game ship simulator. 

15. First Person Shooter (FPS), game jenis ini mengutamakan kecepatan gerakan 

pemain dalam adu tembak. Disebut First person shoooter dikarenakan 

pandangan pemain adalah pandangan orang pertama dan saat melihat layar 

seperti melihat dengan mata pemain sendiri. Contoh game FPS adalah 

Counterstrike. 

16. First Person Shooter 3D Vehicle Based, game jenis ini memiliki kemiripan 

dengan game FPS yaitu adu kecepatan gerakan pemain dalam baku tembak. 

Perbedaannya terletak dari sudut pandang pemain, yaitu bukan sudut pandang 

orang pertama melainkan dari sudut pandang kendaraan atau mesin yang 

dinaiki. 

17. Third Person 3D Games, game jenis ini juga mirip dengan game FPS yaitu 

adu kecepatan gerakan pemain dalam bertarung atau baku tembak. 
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Perbedaannya terletak dari sudut pandang pemain, yaitu bukan sudut pandang 

orang pertama melainkan dari sudut pandang orang ketiga. Contoh game ini 

adalah game Transformer. 

18. Role Playing Game (RPG), merupakan jenis game dimana pemain akan 

berperan menjadi seorang tokoh atau karakter dengan berbagai atribut, seperti 

kesehatan, intelegensi, keahlian dan kekuatan untuk mengalahkan musuh. 

Contoh game RPG adalah Legacy of Kain dan Beyond Difinity. 

19. Adventure Game, game ini merupakan game petualangan pemain menuju 

suatu tempat dan dalam pettualangan tersebut pemain akan menemukan banyak 

hal dan peralatan yang dapat disimpan. Peralatan itu akan digunakan selama 

perjalanan, baik untuk membantu maupun menjadi petunjuk petualangan. 

Meskipun beberapa game disertai pertarungan, namun game jenis ini 

menekankan pada pemecahan misteri, coontohnya game Sam and Max. 

20. Educational and Edutainment Game, genre game jenis sebenarnya lebih 

mengacu pada isi dan tujuan game, yaitu memancing pemain untuk bermain 

sambil belajar. Game jenis ini dibuat dengan tujuan yang lebih spesifik yaitu 

sebagai alat atau media pendidikan. Contoh game jenis ini adalah Boby Bola. 

21. Sport Game, jenis game yang mengetengahkan permainan olahraga seperti 

kehidupan nyata, seperti game sepak bola, basket, tenis, dan lain sebagainya. 

Contoh game jenis ini adalah PES 2014 dan FIFA 2014. 

Game dalam penelitian ini merupakan permainan dengan menggunakan alat 

bantuan komputer kategori personal computer menggunakan konsep 

menyempurnakan gambar/ puzzle dengan menyelesaikan setiap level yang 

berisikan pertanyaan berupa soal-soal matematika materi Aritmatika Sosial. 

Sehingga berdasarkan pembahasan jenis-jenis game yang disebutkan di atas, maka 

jenis game yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk dalam game PC 

Games begenre campuran (hybrid) yaitu Puzzle Game dan Educational and 

Edutainment Game dengan tujuan penggunaan sebagai alat atau media pendidikan. 
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2.3.3 Kelemahan dan Kelebihan Game sebagai media pembelajaran 

 Dalam memaksimalkan pemanfaatan game sebagai media pembelajaran 

dalam bidang edukasi, maka pengembang dan pengguna games harus 

memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari game sebagai media pembelajaran. 

Sadiman, dkk., (2010: 78-80) menyatakan bahwa permainan game edukasi sebagai 

salah satu media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan, yakni: 

1. Unsur kompetisi dan motivasi untuk memenangkan game merupakan hal yang 

menyenangkan dan menghibur sehingga mampu menarik minat siswa belajar. 

2. Game atau permainan memungkinkan siswa atau penggunanya berperan aktif 

untuk belajar. 

3. Game edukasi memberikan feedback atau umpan balik langsung terhadap 

siswa, sehingga belajar lebih efektif. 

4. Melalui game edukasi konsep atau peran dalam situasi dan peranan dalam 

masyarakat yang sebenarnya memungkinkan untuk diterapkan. 

5. Permainan atau game mempunyai sifat luwes karena dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. 

6. Permainan atau game edukasi cukup efektif dan efisien digunakan. Salah satu 

alasannya karena cukup mudah dibuat dan diperbanyak. 

Selanjutnya Sadiman, dkk., (2010: 81) juga menyatakan bahwa diantara 

kelemahan atau keterbatasan media pembelajaran berbasis permainan (games) atau 

simulasi diantaranya adalah: 

1. Beberapa media atau game edukasi belum disertai dengan fitur mengenai 

aturan/teknis pelaksanaan atau penggunaan media dengan baik dan benar. 

2. Konteks sosial yang ditanamkan pada media pembelajaran berbasis permainan 

atau game edukasi cenderung sederhana, sehingga terjadi kesalahan kesan yang 

diterima beberapa siswa, serta 

3. Game edukasi umumnya bersifat individual atau hanya melibatkan beberapa 

siswa saja. 

Berdasarkan analisis di atas, upaya untuk mengurangi kelemahan media 

pembelajaran berbasis game seperti yang disebutkan di atas adalah melalui 
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penambahan fitur yang tepat untuk penggunaan media. Fitur yang ada diharapkan 

dapat mengarahkan siswa atau pengguna media pembelajaran berbasis game 

mempelajari konsep atau materi pembelajaran dengan tepat, evaluasi serta 

pemberian reward (penghargaan) juga diberikan dalam bentuk yang interaktif, 

sehingga diharapkan mampu meningkatkan keinginan siswa untuk belajar. 

2.4 Media Pembelajaran berbasis Komputer yang Pernah dikembangkan 

Sebelumnya 

Perkembangan dan penggunaan teknologi komputer masa kini sangatlah 

pesat. Penggunanya tak lagi hanya orang dewasa, anak-anak pun sudah tak asing 

lagi untuk menggunakan teknologi komputer. Beragam kegiatan dan kebutuhan 

dilakukan dengan teknologi komputer tak terkecuali dalam hal pendidikan. 

Semakin banyak yang memanfaatkan komputer sebagai media untuk pendidikan. 

Berikut merupakan beberapa penelitian pengembangan media pembelajaran 

berbasis komputer: 

1. Pengaruh Penerapan Multimedia Macromedia Flash Terhadap Perkembangan 

Persepsi Visual Siswa dalam Pembelajaran matematika (2010) 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh 

Raswaty (2010) menggunakan aplikasi Macromedia Flash 8 dengan tujuan 

membangun persepsi visual yang tepat sehingga membantu pembelajaran. 

Media ini membahas materi bangun datar. Kekurangan dari media 

pembelajaran ini adalah sifat media yang tidak interaktif, isi media berupa 

materi dan latihan yang tidak jauh berbeda dengan membaca materi pada buku. 

Selain itu, materi yang diberikan hanya membahas persegi dan persegi panjang 

saja. 

2. Pengembangan Media Pembelajaran dengan Macromedia Flash 8 pada Materi 

Aljabar Siswa Kelas VII SMP Islam Hassanuddin Malang (2012) 

Media pembelajaran yang dikembangkan ini merupakan media pembelajaran 

interaktif offline yang dikembangkan dengan Macromedia Flash 8. Bahasan 

materi yang diberikan mencakup pengenalan bentuk aljabar dan unsur-

unsurnya, dan melakukan operasi bentuk aljabar. Kekurangan dari media 
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pembelajaran ini adalah tampilan media yang kurang memperhatikan 

kesesuaian warna , materi bahasan yang hanya mencakup dua kompetesi dasar 

saja, dan sebagai media interaktif mediapembelajaran ini dapat dikatakan 

kurang interaktif karena masih memberikan sifat buku. 

3. Pengembangan Media Pembelajaran Game Edukatif pada Materi Relasi dan 

Fungsi Berbasis Adobe Flash Professional CS6 di SMP Negeri 1 Malang (2014) 

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan Cindy Indra Amirul Fiqri (2014) 

ini mengahasilkan media pembelajaran game edukatif yang cukup baik dan 

menarik. Game yang diberikan memiliki lima level permainan sesuai dengan 

tingkat kesulitannya, dengan memberikan reward buku jika berhasil 

menyelesaikan game tersebut. Soal yang diberikan berupa pilihan ganda. Game 

ini dikembangkan dengan menggunakan Adobe Flash Professional CS6. 

Tampilan media, karakter, dan ide cerita yang berikan sangatlah menarik. 

Pengembangan media pembelajaran yang dijadikan referensi dalam 

penelitian pengembangan media pembelajaran berbasis game komputer ini adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Cindy Indra Amirul Fiqri (2014). Media 

dikembangkan dengan tujuan menarik minat siswa dalam tampilan dan suasana 

belajar yang menarik. 

Media pembelajaran yang dikembangkan ini membahas materi Aritmatika 

Sosial disertai latihan soal dalam bentuk penemuan terbimbing dan latihan soal 

berbentuk game. Latihan soal memili skor pencapaian siswa dalam 

menyelesaikannya. Pemberian reward (penghargaan) atas skor yang didapat 

ditujukan membuat media menjadi lebih interaktif serta menarik minat siswa untuk 

berlatih.  

 

2.4 Software Pengembangan Media 

Dalam pembuatan media pembelajaran berbasis komputer diperlukan 

software sebagai alat bantu untuk membuat media tersebut. Banyak macam 

software (perangkat lunak) yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi game 

(game engine) berbasis komputer diantaranya adalah Blender, Unity Game Engine, 

Game Maker, Adobe Director, dan Adobe Flash. Software yang digunakan untuk 
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membuat media pembelajaran game berpetualang dalam penelitian ini adalah 

Adobe Flash Professional CS6. Software lain seperti CorelDRAW X7 juga 

digunakan sebagai software pendukung Adobe Flash Professional CS6. 

2.4.1 Adobe Flash Professional CS6 

Adobe Flash Professional CS6 merupakan perangkat lunak komputer yang 

digunakan untuk membuat animasi karena memiliki kemampuan menggambar 

sekaligus menganimasikannya, software yang berasal dari perusahaan Adobe 

Systems ini merupakan hasil akuisisi dari produk Macromedia. Animasi adalah 

susunan objek  yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan 

yang mampu menarik setiap orang untuk melihatnya. Software animasi Adobe 

Flash Professional CS6 telah didesain khusus oleh Adobe dan program aplikasi 

standar authoring tool professional sehingga memiliki fitur yang lebih baik dari 

versi Flash sebelumnya. 

Program animasi berbasis vektor ini telah banyak digunakan oleh para 

animator untuk membuat berbagai animasi. Tidak hanya untuk membuat animasi, 

software ini juga banyak digunakan oleh desainer web untuk membangun web 

karena mempunyai kemampuan dalam menampilkan multimedia, gabungan antar 

grafis, animasi, suara, serta interaktifitas pemakai. Selain itu, banyak digunakan 

pula untuk membuat presentasi, game, film, maupun CD pembelajaran. Software 

ini menyediakan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang lebih banyak dan menarik 

yang akan membantu, mempermudah user dalam mempelajari atau menggunakan 

software ini dibandingkan dengan software animasi lainnya.  

Animasi yang dihasilkan Flash adalah animasi berupa file movie. Movie 

yang dihasilkan dapat berupa grafik atau teks. Grafik yang dimaksud adalah grafik 

berbasis vektor, sehingga tampilan grafiknya terlihat halus, dan lebih cepat apabila 

diakses melalui internet. Flash juga memiliki kemampuan untuk mengimpor file 

suara, video maupun file gambar dari aplikasi lain. Aplikasi ini sangat mudah untuk 

dipelajari. Dalam pembuatan animasi ini penulis menggunakan Adobe Flash 

Professional CS6 sebagai aplikasinya. 
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2.4.1.1 Tools dan Action Script dalam Adobe Flash Player Professional CS6 

2.4.1.1.1 Istilah-Istilah dalam Adobe Flash Pro CS6 

Istilah Keterangan 

Animasi Suatu gerakan objek gambar atau teks yang diatur sedemikian 

rupa sehingga kelihatan bergerak/ tampak lebih hidup dan 

menarik 

Actions Script Suatu perintah yang diletakkan pada keyframe atau objek 

simbol sehingga menjadi interaktif. 

Scene Layar yang digunakan untuk menyusun objek-objek, baik 

berupa teks maupun gambar. 

Properties Panel yang menampilkan suatu cabang perintah (perintah dari  

suatu perintah yang lain) dari objek yang terpilih. 

Movie Clip Suatu animasi yang dapat digabungkan dengan animasi atau 

objek yang lain. 

Frame Suatu bagian dari layer yang digunakan untuk mengatur 

pembuatan animasi. 

Keyframe Suatu simbol berbentuk lingkaran kecil yang digunakan untuk 

membatasi suatu gerakan animasi. 

Timeline Bagian lembar kerja yang digunakan untuk menampung layer 

dan frame. 

Masking Suatu perintah yang digunakan untuk menghilangkan isi dari 

suatu layer dan isi layer tersebut akan tampak saat movie/ 

animasi dijalankan. 

Layer Nama tempat yang digunakan untuk menapung satu gerakan 

objek. 

Tabel 2.1 Istilah-istilah dalam Adobe Flash Pro CS 
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2.4.1.1.2 Tools dalam Program Adobe Flash Pro CS6 

1. Halaman Start 

 

Gambar 2.1. Tampilan Welcome Screen disaat Program Adobe Flash Pro CS6 

dijalankan 

Di dalam jendela Welcome Screen tersedia empat pilihan perintah untuk 

memulai Adobe Flash Pro CS6, yaitu: 

1) Open a Recent Item, untuk membuka file yang pernah disimpan. 

2) Create from Tempelate, untuk membuka lembar kerja baru menggunakan 

tempalate yang telah tersedia. 

3) Create New, untuk membuka lembar kerja baru dengan beberapa pilihan 

script yang tersedia. 

4) Learn, untuk membuka jendelaHelp yang berguna untuk mempelajari 

perintah tertentu. 

 

 1 

 2  3  4 
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2. Jendela Utama 

Jendela utama merupakan awal dari pembuatan program, pembuatan dilakukan 

di kotak movie dan stage yang didukung oleh tools lainnya. Jendela kerja Flash 

terdiri dari Stage (Panggung) dan panel-panel. Stage merupakan tempat objek 

diletakkan, tempat menggambar dan menganimasikan objek. Sedangkan panel 

disediakan untuk membuat gambar, mengedit gambar, menganimasi, dan 

pengeditan lainnya. Berikut ini tampilan jendela utama pada Adobe Flash Pro 

CS6: 

 

Gambar 2.2 Jendela Utama Adobe Flash Pro CS6 

Berikut deskripsi elemen dasar dari Adobe Flash CS6 seperti yang ditampilkan 

pada gambar diatas: 

1) Menu Bar adalah kumpulan yang terdiri dari menu-menu yang digolongkan 

dalam satu kategori.  

2) Timeline adalah sebuah jendela panel yang diguanakan untuk 

mengelompokkan dan mengatur isi sebuah movie, pengaturan tersebut 

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

4 

1 

2 

3 
6 

5 
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3) Stage adalah area atau lembar kerja untuk berkreasi dalam membuat animasi 

yang digunakan untuk mengkomposisi frame-frame scara individual dalam 

sebuah movie. 

4) Toolbox 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 terpilih. 

6) Panels  adalah sebagai pengontrol yang berfungsi untuk mengganti dan 

memodifikasi berbagai atribut dari objek atau animasi secara cepat dan 

mudah. 

3. Toolbox 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya Toolbox merupakan fasilitas yang 

merupakan sekumpulan tool atau alat yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri 

untuk keperluan desain. Berikut tabel penjelasan untuk setiap tool yang terdapat 

pada toolbox: 

Simbol 

Tombol 
Nama tombol Fungsi 

 

Selection Tool Untuk menyeleksi objek 

 

Subselection 

Tool 

Untuk menyeleksi bagian objek untuk proses editing 

 

Free Transform 

Tool 

Untuk mengubah bentuk objek secara bebas 

 

Gradient 

Transform Tool 

Untuk mengubah transformasi warna gradasi pada 

sebuah objek 

 

3D Rotation 

Tool 

Untuk melakukan rotasi 3D pada objek berdasarkan 

sumbu X, Y, dan Z 

 

3D Translation 

Tool 

Untuk melakukan transformasi bentuk dan posisi 3D 

pada simbol movie clip dengan acuan tiga sumbu X, Y, 

dan Z 

 

Lasso Tool Untuk menyeleksi objek dengan pola seleksi bebas 

 

Pen Tool Untuk menggambar objek garis 

 

Add Anchor 

Point Tool 

Untuk menambah titik anchor pada sebuah path 
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Delete Anchor 

Point Tool 

Untuk menghapus titik anchor 

 

Convert Anchor 

Point Tool 

Untuk mengubah sudut lancip dari sebuah path menjadi 

sudut lengkung 

 

Text Tool Untuk mengetik teks dan paragraf 

 

Line Tool Untuk menggambar objek garis lurus 

 

Rectangle Tool Untuk menggambar objek kotak 

 
Oval Tool Untuk menggambar objrk oval atau lingkaran 

 

Rectangle 

Primitive Tool 

Untuk menggambar objek kotak dengan sudut yang 

dapat dilengkungkan 

 

Oval Primitive 

Tool 

Untuk menggambar objek lingkaran dengan berbagai 

variasi 

 

Polystar Tool Untuk menggambar objek poligon dan bintang 

 

Pencil Tool Untuk menggambar dengan bentuk goresan pensil 

 

Brush Tool Untuk menggambar dengan bentuk polesan kuas 

 

Spray Brush 

Tool 

Untuk menggambar dengan spray, yaittu 

menyemprotkan warna atau simbol 

 

Deco Tool Untuk menggambar corak dekorasi dengan 

menggunakan simbol graphic 

 

Bone Tool Untuk membuat animasi pertulangan dengan 

menambahkan titik sendi pada objek 

 

Bind Tool Melakukan editing dan modifikasi titik sendi dari piranti 

bone tool 

 

Ink Bottle Tool Untuk memberi warna dan bentuk garis outline pada 

sebuah objek 

 

Paint Bucket 

Tool 

Untuk memberi arna bidang objek 

 

Eyedropper 

Tool 

Untuk mengambil sample warna dari sebuah objek 

 

Eraser Tool Untuk menghapus bidang objek 

 

Hand Tool Untuk menggeser area lembar kerja atau stage 

 

Zoom Tool Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar 

kerja atau stage 

 

Stroke Tool Untuk menentukan warna garis 

 

Fill Color Untuk menentukan warna bidang objek 

 

Black and White Untuk mengubah warna garis dan bidang menjadi hitam 

putih 

 

Swap Color Untuk membalik warna antara warna garis dan warna 

bidang objek 
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Snap to Objects Untuk mengaktifkan atau mematikan fungsi snap to 

Objects 

Tabel 2.2 Tools di dalam Adobe Flash Pro CS6 

2.4.1.1.3 Action Script 2.0 

Actionscript adalah bahasa dalam flash yang digunakan untuk mengontrol 

objek-objek flash berinteraksi dengan web, dll. Tujuan penggunaan ActionScript 

ialah untuk mempermudah pembangunan suatu aplikasi atau animasi. Semakin 

kompleks animasi pada Flash, maka akan semakin banyak memakan frame. Dengan 

ActionScript, penggunaan frame tersebut dapat dikurangi, bahkan dapat membuat 

animasi yang kompleks hanya dengan satu frame saja (Pranowo, 2011: 11). 

Actionscript juga  dapat membuat sebuah aplikasi dari flash yang interaktif, bahkan 

kita dapat menciptakan game dengan actionscript. 

Menurut Pranowo (2011: 14) menjelaskan bahwa Actionscript 2.0 juga 

didasarkan pada ECMA Script yang merupakan standar untuk bahasa pemograman 

yang dikembangkan oleh Asosiasi Produsen Komputer Eropa. ECMA Script juga 

merupakan dasar yang digunakan oleh JavaScript. Oleh karena itu, jika 

diibandingkan dengan actionscript 3.0, actionscript 2.0 lebih mudah untuk 

digunakan. Actionscript 2.0 digunakan oleh semua kalangan, berbeda dengan 

actionscript 3.0 yang biasanya digunakan hanya oleh kalangan programmer 

professional. 

2.4.2 CorelDRAW X7 

CorelDRAW adalah salah satu software yang dapat digunakan dalam 

membuat gambar atau objek desain grafis. Aplikasi ini merupakan produk dari 

Corel, sebuah perusahaan perangkat lunak di Ottawa, Kanada. CorelDRAW dibuat 

dengan tujuan memberikan fasilitas kepada para perja grafis profesional yang 

biasanya bekerja di bagian periklanan, percetakan, penerbitan, pembuatan stempel, 

pengukir ataupun pemahat. 

Software ini digunakan untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan 

desain grafis. CorelDRAW merupakan Software yang menyediakan fasilitas, 
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kemudahan dan keleluasaan dalam membuat objek desain grafis  dan menjadi dasar 

pemahaman seni menggambar di komputer, Ali (2014: 39). Beberapa produk yang 

dapat dihasilkan oleh software ini adalah desain cover, id card, pamflet, desain 

arsitektur 2D bahkan 3D, dan lain-lain. Versi yang digunakan untuk pengembangan 

media ini dalah CorelDRAW X7, yang jika dibandingkan dengan versi sebelumnya 

versi ini menawarkan beberapa tools yang mampu menghasilkan ilustrasi grafis dan 

tata ruang yang lebih profesional. 

2.5 Aritmatika Sosial 

Aritmatika merupakan bagian dari matematika yang disebut 

ilmu hitung. Kata “sosial” dapat diartikan sebagai hal-hal yang 

berkenaan dengan masyarakat. Sehingga, aritmatika sosial dapat diartikan sebagai 

bagian dari matematika yang membahas perhitungan-perhitungan yang digunakan 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal dalam kehidupan sehari-hari 

yang dibahas dalam materi ajar Aritmatika Sosial di sekolah mencakup (1) nilai 

keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian, (2) harga penjualan, harga pembelian, 

untung, rugi, dan impas, (3) presentase untung dan rugi, (4) rabat atau diskon, (5) 

bruto, tara, dan neto, (6) bunga tunggal, (7) pajak penghasilan (PPh) dan pajak 

penambahan nilai (PPN). 

2.5.1 Nilai Keseluruhan, Nilai Per Unit, dan Nilai Sebagian 

Harga satuan dan harga keseluruhan barang yang dibeli dapat ditentukan 

dengan rumus berikut: 

Harga keseluruhan = Harga satuan × jumlah satuan 

Harga per unit = (Harga keseluruhan)/(Isi (satuan)) 
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Contoh soal: 

Seorang pemilik toko menjual satu kotak karet penghapus dengan harga Rp 

8.400,00. Dalam satu kotak terdapat 12 buah karet penghapus. Berapakah harga 

sebuah penghapus, dan berapakah harga 8 buah penghapus? 

Alternatif Penyelesaian: 

Harga keseluruhan = Rp 8.400,00 

Jumlah isi/satuan = 12 buah 

Sehingga, 

Harga sebuah penghapus = harga keseluruhan/isi 

    = Rp 8.400,00/12 buah 

    = Rp 700,00/buah 

Jadi harga sebuah penghapus adalah Rp 700,00 

Harga 8 buah penghapus = jumlah unit × Harga per Unit 

    = 8 × Rp 700,00 

    = Rp 5.600,00 

2.5.2 Harga Pembelian, Harga Penjualan, Untung, Rugi, dan Impas 

Dalam kegiatan jual-beli seorang pedagang dapat mengalami untung, rugi 

dan impas. Misal: 

B = Harga Pembelian    U = Untung 

J = Harga Penjualan    R = Rugi 

 Penjualan dikatakan mengalami untung, apabila harga penjualan lebih tinggi 

daripada harga pembelian atau harga sebelumnya (harga penjualan>harga 

pembelian). Besar keuntungan, harga penjualan dan harga pembelian dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus berikut: 

U=J-B 

 Dengan menggunakan operasi aljabar kita dapat pula mengetahui harga jual 

atau harga beli dari keuntungan yang didapat. 

J=B+U 

B=J-U 

 Penjualan dikatakan mengalami untung, apabila harga penjualan lebih rendah 

daripada harga pembelian atau harga sebelumnya (harga penjualan<harga 
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pembelian). Besar kerugian, harga penjualan dan harga pembelian dapat 

diketahui dengan menggunakan rumus berikut: 

J=B-R 

B=J+R 

 Jika harga penjualan sama dengan harga pembelian atau modal, maka 

dikatakan impas. 

2.5.3 Persentase Untung dan Rugi 

Adakalanya dalam kehidupan sehari-hari untung atau rugi itu dinyatakan 

dalam bentuk persen. Biasanya persentase untung atau rugi dihitung dari harga 

pembelian, kecuali ada ketentuan lain. Persentase untung dan rugi dapat ditentukan 

dengan menggunakan rumus berkut. 

Persentase keuntungan =  (Keuntungan/Biaya Pembelian)×100% 

Persentase kerugian =  (Kerugian/Biaya Pembelian)×100% 

2.5.4 Rabat (Diskon) 

Rabat atau Diskon adalah potongan harga suatu barang yang diberikan toko 

atau penjual kepada pembeli, nilai diskon biasanya diberi dalam bentuk persen (%). 

Diskon dalam istilah jual-beli dijadikan alat untuk menarik pembeli, karena 

harganya akan dikurangi atau dipotong, sehingga terkesan menjadi murah. 

Misalkan diskon suatu barang adalah a%, maka nilai diskon adalah: 

Nilai diskon (dalam satuan harga) =a/100× harga sebelum diskon 

Untuk menghitung harga suatu  barang setelah diskon (harga bersih) maka harga 

awal atau harga kotor dikurangi jumlah diskon. 

Harga Bersih = Harga Kotor (harga sebelum diskon) - Diskon 

2.5.5 Bruto, Tara, dan Netto 

Pernahkah kamu membeli snack atau makanan dalam kemasan? Pada 

kemasannya umumnya tertera keterangan Netto dari snack atau barang lainnya. 

Selain itu pada kemasan barang tertentu tercantum pula tara barang tersebut. 

Netto atau berat bersih adalah berat suatu barang tanpa kemasan atau tempatnya. 

Tara adalah berat kemasan/tempat suatu barang 
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Bruto atau sering disebut berat kotor adalah berat suatu barang dengan kemasan 

atau tempatnya. 

Hubungan ketiga istilah di atas dapat dirumuskan seperti berikut: 

Bruto = Neto + Tara 

Neto = Bruto-Tara 

Tara = Bruto-Neto 

Tara = Persentase Tara × Bruto 

Persentase Tara = (Tara/Bruto) × 100% 

2.5.6 Bunga Tunggal 

Bunga dalam pembahasan kali ini adalah tambahan nilai atau uang yang 

diberikan oleh pihak lain. Contohnya, jika kita menyimpan uang di bank, maka 

uang kita akan bertambah karena mendapatkan bunga. Bunga tabungan yang akan 

dibahas dalam materi ini adalah bunga tunggal, artinya bunga tabungan yang 

diberikan berdasarkan modal awal saja, dan bunga tabungan tersebut tidak 

berbunga lagi. Misal: 

M = Modal 

p% = Persentase Bunga 

W = lama menabung (dalam bulan) 

maka, untuk menghitung besar bunga tabungan adalah: 

Bunga tabungan per tahun = M × p% 

Bunga tabungan per bulan = M × p% × (W/12) 

Jumlah tabungan keseluruhan = M + bunga tabungan 

 

2.5.7 PPh dan PPN 

Pernahkah kamu mendengar kata Pajak? Kalian tahu apa itu pajak? Pajak adalah 

sejumlah uang yang kita bayarkan untuk membangun negara dan mensejahterakan 

warga. 

Pajak yang dibahas dalam materi ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibayarkan pegawai tetap dari 

suatu perusahaan atau pegawai negeri dari penghasilan kena pajak yang sudah 
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ditentukan. PPh dapat pula dikenakan pada seseorang yang memperoleh hadiah. 

Untuk menghitung nilai PPh dapat menggunakan rumus berikut: 

PPh = Persentase PPh (%PPh) × Penghasilan kena pajak 

Gaji yang diterima pegawai = gaji awal - pajak penghasilan 

 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan kepada 

barang-barang yang dibeli oleh konsumen. Pajak pertambahan nilai (PPN) 

dinyatakan dalam persen, umumnya sebesar 10%. Untuk menghitung nilai PPN 

dapat menggunakan rumus berikut: 

PPN = %PPN × Harga barang 

Harga beli konsumen = harga awal + pajak pertambahan nilai 

 




