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ABSTRACT 
 

 With the development of flash-based games in the entertainment world so 
enthusiastic about the game users especially children made into its own worry for 
parents. The availability of diverse types of games it is difficult to distinguish which games 
provide learning in children and games which are not suitable. In educating children is 
certainly not a secret that kids would rather play than study. With the advancement of 
technology is much more sophisticated use of computer or other advanced tools for 
entertainment one with playing computer games. 
 
             In this study the type of game that will be made is instructive where in addition to 
playing games there is also a very useful educational value to the growth of the 
characters on children's educational anak.Game take the fairy tale story of deer that we 
know the value of education in these tales are very educate. In playing this game players 
try to finish the adventure sikancil which there are challenges such as accuracy, counting, 
answering questions, etc.. Players must complete all the challenges in order to continue 
the next adventure. This game will provide 5 different adventures, each of which has its 
own value calculation. 
 
             To build this game, used Adobe Flash CS3 and other supporting software such 
as Adobe Photoshop, Corel Draw X3 and Adobe Audition using Action Script 2.0 as the 
script support. 
 
Keywords: PC game, Education Game, script, Flash game, si Kancil



1. Pendahuluan 
 Munculnya berbagai  portal game flash yang menjamur di internet pada saat ini 

membuat game yang dibuat dengan software Adobe Flash ini menjadi game yang 

banyak digemari berbagai kalangan. Selain mudah game yang dijalankan pada flash 

player ini juga mempunyai banyak perkembangan yang cukup pesat.  Flash pada saat 

ini memiliki fitur yang sangat memanjakan developer untuk membuat aplikasi/games flash 

yang menarik. Game flash banyak digunakan untuk mengiklankan produk tertentu. 

 Mudahnya menjalankan game flash membuat pencinta game tidak hanya pada 

orang dewasa melainkan anak-anak yang masih di bawah umur 13 tahun juga dapat 

menikmatinya.  

2. Landasan Teori 
2.1    Definisi game 
2.1.1     Sejarah Perkembangan Game 
 Perkembangan game memang begitu pesat. Dunia game diawali dengan  

console-console pendahulu seperti Atari, Nintendo, Super Nintendo (SNES), dan Sega 

yang menampilkan game - game 2 dimensi yang cukup sederhana, namun untuk di 

jamannya, banyak diminati oleh masyarakat.1 

 Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, hal ini berdampak 

pada perkembangan dunia game yang kini pun dapat dikatakan sangat luar biasa. 

Dimulai dengan kehadiran console - console seperti Sony Playstation, Nintendo 64, dan 

XBOX yang ketiganya saling bersaing untuk menyajikan game-game dengan grafis dan 

efek yang begitu memukau untuk di jamannya. Namun sama halnya seperti kodrat 

manusia yang tidak pernah memiliki rasa puas, inovasi tidak berhenti sampai di situ. 

2.1.2    Tipe - Tipe Game 
 1.  Arcade/Side Scrolling 

 2.  Racing 

 3.  Fighting 

 4.  Shooting 

 5.  RTS ( Real Time Strategy ) 

 6.  RPG ( Role Playing Game ) 

 7.    Education Game 

2.2    Langkah-langkah Pengembangan Game 
1. Story Board 

2. Merancang Tampilan Antarmuka 

3. Menyusun Script Game 

                                                 
1 Anggra, 2008. Memahami Teknik Dasar Pembuatan Game Berbasis Flash, Yogyakarta: 
Gava Media, Hal 1 
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4. Uji Coba 

2.3 Perangkat Lunak Atau Software 
 Perangkat lunak atau software untuk multimedia seperti grafis, animasi, dan 

suara sangat berperan penting dalam pembuatan game, ada beberapa software yang 

digunakan antara lain Adobe Photoshop sebagai pengolah gambar, Adobe Flash CS3 

digunakan sebagai pembuatan animasi serta terdapat ActionScript didalamnya,  Adobe 

Audition digunakan sebagai pengolah suara. 

2.3.1   Adobe Flash CS3 
 Adobe Flash CS3 merupakan sarana untuk merancang animasi. Selain 

digunakan sebagai pembuat animasi, flash dapat dimanfaatkan sebagai program 

pembuat game. Adobe Flash CS3 memiliki beberapa kemampuan antara lain : 

1.  Animasi dan gambar yang dibuat dengan Flash akan tetap bagus pada 

ukuran window dan resolusi layer berapapun. 

2.  Waktu loading baik animasi maupun game, waktunya sangat cepat 

3.  Kemampuannya sebagai program pembuat wab intertaktif 

2.3.2 Action Script 2.0 
 Action Script adalah bahasa pemrograman yang digunkan dalam program flash. 

Jenis - jenis Action Script pada program flash yaitu : 

1.  ActionScript pada Frame 

2.  ActionScript pada MovieClip 

3.  Action pada button 

2.3.3 Adobe Photoshop CS3 
 Adobe Photoshop merupakan program pengolah grafik yang mampu bekerja 

pada dua tipe grafik yaitu bitmap dan vector. Hal ini merupakan keunggulan dari program 

Adobe Photoshop karena dengan kemampuan tersebut akan memudahkan anda 

membuat obyek, mengolah foto maupun pengeditan foto lebiih lanjut. 

2.3.4 Adobe Audition 2.0 
 Adobe Audition adalah software perekam suara, dan mengelola suara. Adobe 

Audition juga dapat melakukan editing audio, memanipulasi audio dengan efek, dan 

membuat komposisi audio dengan multitrack, ditambah dengan berbagai fungsi yang 

tersedia pada sound recorder. 

3.     Analisis dan Perancangan Sistem 
3.1   Analisis Sistem 
 Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai “Penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian  komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan dan 
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hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikannya”2.  

 Analisis sistem merupakan salah satu tahapan pada pengembangan sistem. 

Tahap analisis merupakan  tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di 

dalam  tahap ini juga akan menyebabkan kesalahan di tahap selanjutnya. Tahap analisis 

dilakukan setelah tahap perancangan sistem dan sebelum tahap desain sistem.  

 Di dalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang harus 

dilakukan oleh analis sistem 

3.1.1    Analisis SWOT 
 Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam perancangan game Side 

scrolling ini maka digunakanlah analisis SWOT. 

1.  Analisis Kekuatan ( Strenghts ) 

2.  Analisis Kelemahan ( Weakness ) 

3.  Analisis Kesempatan ( Opportunity) 

4.  Analisis Ancaman ( Threats ) 

3.1.2    Analisis Kebutuhan Sistem 
1. Kebutuhan Fungsional  

2.  Kebutuhan Non Fungsional 

3.1.3     Analisis Kelayakan  
3.1.3.1.  Analisis Kelayakan Teknologi 
 Dari segi kelayakan teknologi game ini dapat dikatakan layak karena untuk 

menjalankan game ini tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi, dan untuk 

mendapatkan komputer tersebut sangat mudah serta harga yang relatif terjangkau. 

3.1.3.2. Analisis Kelayakan Hukum  
 Dari segi content game ini tidak melanggar hukum karena tidak mengandung 

unsur  sara dan pornografi. 

3.1.3.3  Analisis Kelayakan Operasional 
 Dari segi operasional game ini dikatakan layak karena saat ini masyarakat 

sudah mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mudah dijalankan. 

3.2   Perancangan Game 
3.2.1   Latar Belakang Cerita 
 Game Petualangan si kancil mengambil cerita dari 5 dongeng si kancil yaitu si 

kancil menanam ketimun, si kancil dan anjing , si kancil dan telor merak, si kancil dan 

buaya, si kancil tersesat. Setiap permainan memiliki level-level di dalamnya. Untuk 

menuju ke level berikutnya pemain harus menyelesaikannya terlebih dahulu. 

3.2.2    Rincian Game 
                                                 
2 Jogiyanto HM, 2005.  Analisis dan Disain Sistem Informasi, Yogyakarta: Andi Offset, Hal 129 
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 Game ini dibuat untuk diimplementasikan pada PC dengan sistem operasi 

Windows. 

1. Rincian Game Si Kancil Menanam Ketimun 

a) Game bergenre Education  

b)  Sistem permainan single player, 

c) Game tidak memilik level permainan. Artinya pemain dapat memainkan 

secara terus menerus sesuai dengan kemampuannya.  

d)  Pada game ini terdapat 19 pot sebagai media penanaman ketimun.  

e)   Tokoh yang ada dalam game ini adalah Si Kancil, 

f)    Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, 

g)   Protokol komunikasi yang digunakan adalah mouse, 

h)   Permainan akan diiringi oleh musik sebagai pengiring permainan 

sehingga akan menjadi lebih menarik, 

i)   Konsep cara bermain adalah pemain berusaha untuk mendapatkan 

poin yang tinggi yaitu dengan cara menanam ketimun sesuai dengan 

urutan yang benar yaitu dimulai dengan  menanam benih, menyiram, 

memberi pupuk dan memanen ketimun. Setiap pot tapat ditanami satu 

pohon ketimun. Ketika pohon telah berbuah maka pemain harus 

mengambil buah tersebut untuk mendapatkan poin. Semakin banyak 

menanam semakin banyak pohon yang bebuah dan semakin banyak 

poin yang diperoleh. Permainan akan berakhir ketika tanaman mati 

sebanyak 5 buah. Poin yang berhasil dikumpulkan akan disimpan 

kedalam skor tertinggi. 

3.3    Aturan Permainan Petualangan Si kancil 
 Beberapa aturan dasar game berdasarkan kategori : 

1. Si Kancil Menanam Ketimun 

a)    Sebelum permainan dimulai akan ditampilkan dongeng si Kancil dan 

Buaya dengan suara dan teks. Pemain dapat melanjutkan dengan 

menekan tombol lewati. 

b)    Pemain akan bermain dengan pandangan front-view (sudut pandang 

dari depan). 

c)    Pemain akan menanam biji ketimun dengan cara menekan tombol 

yang bergambar ketimun dan meletakannya di dalam pot yang 

tersedia. Setelah menanam biji maka selanjutnya adalah menyiram biji 

ketimun yang telah tertanam dengan cara menekan tombol yang 

bergambar teko siram yang kemudian menyiramkan pot yang berisi biji 

ketimun. Setelah tersiram maka biji tersebut akan mulai tumbuh. 
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d)   Selanjutnya pemain harus memberi pupuk agar tanaman berbunga dan 

berbuah dengan cara menekan tombol yang bergambar pupuk 

kemudian diletakan di pot yang ada tanamannya.  Setelah itu tanaman 

akan berbunga dan menghasilkan buah untuk kemudian dipetik dan 

mendapatkan poin 10 untuk setiap buah ketimun. Masing-masing pot 

hanya dapat ditanam 1 biji, jika sudah tumbuh dan berbuah kemudian 

dipetik maka tumbuhan akan mati dan harus dicabut dengan alat 

cungkir yang terdapat pada tombol yang bergambar cungkir.  

e)    Pemain akan diberikan nyawa sebanyak 5. Jika proses penyiraman 

atau pemberian pupuk telat maka tanaman akan mati dan tidak 

berbuah. Maka pot tersebut tidak dapat digunakan kembali dan 

mengurangi nyawa pemain. 

f)   Parameter skor yang dihitung adalah banyaknya buah ketimun yang 

dipetik dikali 10, jika pemain dapat merawat dengan baik maka pemain 

dapat memperoleh ketimun sebanyak-banyaknya. Jumlah poin yang 

dikumpulkan akan disimpan ke skor tertinggi permainan. 

3.4    Media input 
 Media input adalah alat untuk memainkan atau mengkomunikasikan antara 

permainan dengan pemain, sehingga pemain bisa dengan mudah menggunakannya. 

Media input yang digunakan dalam game ini adalah mouse dan keyboard.  

3.4.1 Flowchrat Sistem Permainan 
1. Aplikasi Flowchart menggambarkan tahapan proses suatu sistem, termasuk 

sistem multimedia. Program flowchart mengambarkan urutan - urutan 

instruksi dari suatu program komputer.3 

2. Berikut ini adalah flowchart sistem permainan Petualangan Si Kancil  :  

                                                 
3 M.Suyanto, 2007. Analisis & Desain Aplikasi Multimedia Untuk Pemasaran, Yogyakarta: Andi 
Offset, Hal 63 
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3.4.2 Perancangan Antar Muka 
 Dalam pembuatan antarmuka game Petualangan Si Kancil  ini ada beberapa  

tahapan, tahap pertama adalah antarmuka untuk menu utama, kedua adalah antarmuka 

instruction, ketiga adalah menu high score, keempat menu information dan tampilan 

antarmuka game. 

4.   Implementasi dan Pembahasan 
4.1   Implementasi Sistem 
 Tahapan ini adalah tahap membangun dan mengembangkan aplikasi sesuai 

dengan naskah yang sudah dibuat. Bagian ini merupakan kegiatan yang meliputi tentang 

pembuatan desain grafik yang mendukung semua interaksi, membuat animasi sesuai 

dengan tema, membuat teks sebagai penyampaian pesan. Dan kemudian semua 

digabungkan dalam Adobe Flash. 

 4.1.1  Persiapan Aset – aset 
 Langkah - langkah awal persiapan aset - aset adalah: 

1. Menyiapkan aset - aset berupa gambar seperti background, Helikopter, 

tank, orang, dan gambar – gambar pendukung lain. 

2. Menyiapkan animasi (movie clip) seperti animasi berjalan, animasi panel 

kecepatan dan perpindahan transmisi, animasi bergerak melakukan 

pengurangan kecepatan dan animasi lain. 

3. Menyiapkan sound atau suara yang akan digunakan untuk game tersebut. 
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4.1.2    Pembuatan Button 
 Fungsi button di game ini adalah untuk akses atau perintah untuk masuk dan 

keluar dari game atau pengaturan game sebelum memulai menjalankan game, di dalam 

flash untuk membuat sebuah button ada 2 cara membuat dengan manual atau 

mengambil dari fasilitas yang ada atau comand library. 

4.1.3     Pembuatan Animasi 
 Dalam game ada beberapa macam animasi diantaranya animasi gerak atau 

berjalan, animasi tombol, animasi teks, dan animasi gambar. 

4.1.4   Import Suara 
 Cara memasukan suara pada game ada 2 cara yaitu melalui frame langsung 

dan melalui script. 

4.2  Pembahasan 
 Cara membuka script dari Adobe Flash CS 3 dapat dilakukan dengan cara 

mengklik Window pada program Adobe Flash CS 3 kemudian pilih Action atau cukup 

menekan tombol F9 pada keyboard. 

4.2.1   Halaman Intro 

 
4.2.2 Halaman Menu 
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4.2.3 Halaman Pilih Permainan 

 
4.2.4 Halaman Panduan 

 
4.2.5 Halaman Keluar 

 
4.2.6 Halaman Permainan Si Kancil Menanam Ketimun 
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4.2.7 Halaman Permainan Si Kancil Dikurung 

 
4.2.8 Halaman Permainan Si Kancil dan Telor Merak 

 
4.2.9 Halaman Permainan Si Kancil dan Buaya 

 
4.2.10 Halaman Permainan Si Kancil Tersesat 
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4.2.11 Halaman Permainan Game Over 

 
4.2.12 Halaman Permainan Simpan Skor 

 
4.2.13 Halaman Permainan Skor Tertinggi 

 
4.3  Membuat File .exe  
 Pembuatan file exe adalah langkah yang paling penting agar aplikasi ini dapat 

dijalankan dengan sempurna. Pada menu publish setting terdapat beberapa pilihan 

format. 

  Untuk aplikasi ini dipilih format *.Exe sebagai berikut : 

1.  Pilih File pada menu > Publish setting. 

2.  Pilih format type *.Exe kemudian pilih tempat untuk menyimpan file tersebut. 

3.  Klik Publish.File *.Exe telah selesai dibuat. Lokasi hasil file tersebut sama 

dengan lokasi saat kita menyimpan file flash atau .fla. 

4.4  Uji Coba 
 Ketika telah selesai dalam pembuatan sebuah game, ada satu proses yang 

nantinya akan menentukan apakah game yang telah dibuat sudah dapat atau layak untuk 

digunakan, dimainkan dan dirilis kepasaran yaitu proses uji coba.  
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Tabel 4.1 Pengujian Menu dan Fungsi Menu 

Bahan uji Langkah Pengujian Hasil 

Menu utama game terdapat 3 tombol yaitu tombol pilih 

permainan, tombol panduan, tombol 

keluar 

ok 

Menu pilihan 

permainan 

Terdapat 5 tombol yaitu tombol si kancil 

menanam ketimun, tombol si kancil 

dikurung, tombol si kancil dan telor 

merak, tombol si kancil dan buaya, 

tombol si kancil tersesat 

ok 

Menu game si 

kancil menanam 

ketimun 

Terdapat fitur : 

- Tombol untuk mengambil biji 

- Tombol untuk mengambil teko siram 

- Tombol untuk mengambil pupuk 

- Tombol untuk mengulang 

- Tombol untuk kembali ke menu 

- Tombol untuk cara main 

ok 

Menu game si 

kancil dikurung 

Terdapat fitur : 

- Tombol mulai 

- Tombol acak 

- Tombol untuk cara main 

- Tombol untuk kembali ke menu 

 

ok 

Menu game si 

kancil dan telor 

merak 

Terdapat fitur : 

- Tombol untuk cara main 

- Tombol untuk kembali ke menu 

 

ok 

Menu game si 

kancil dan buaya 

Terdapat fitur :  

- Tombol untuk menulis 

- Tombol untuk berhitung 

- Tombol untuk cara main 

- Tombol untuk kembali ke menu 

ok 

Menu game si 

kancil tersesat 

Terdapat fitur : 

- Tombol mulai 

- Tombol untuk cara main 

ok 
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- Tombol untuk kembali ke menu 

Menu pengaturan Terdapat fitur: 

- Pengaturan on /off music 

- Pengaturan layar penuh 

ok 

Menu simpan skor Terdapat input nama dan skor yang 

akan di simpan 

ok 

 

4.5   Pemeliharaan 
 Setelah sistem digunakan, maka sistem akan dievaluasi oleh pemakai dan 

spesialis multimedia untuk menentukan apakah sistem yang baru tersebut sesuai dengan 

tujuan semula dan diputuskan apakah ada revisi atau dimodifikasi. Setelah terjadinya 

perubahan dalam perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi atau prosedur untuk 

melihat kesalahan dengan kebutuhan baru atau perbaikan efisiensi proses, maka 

pengembangan sistem multimedia akan masuk pada tahap pemeliharaan sebagai 

berikut: 

1.    Perangkat Keras (Hardware) 

Berikut ini adalah pemeliharaan pada perangkat keras (Hardware) antara 

lain: 

a) Gunakan stabilizer sesuai dengan daya yang diperlukan oleh komputer. 

b) Pemeliharaan pada Harddisk, pastikan Harddisk terpasang dalam posisi 

yang rapat dan kencang agar terbebas dari getaran/ guncangan. 

c) Pemeliharaan pada RAM, pastikan RAM terpasang dalam posisi yang 

benar, tidak terbalik 

d) Buat jadwal secara permanen pemeliharaan hardware dengan 

reparasi/teknisi. 

2.   Perangkat Lunak (Software) 

Berikut ini adalah pemeliharaan pada perangkat lunak (software) antara lain 

: 

a) Memiliki duplikat dari sistem aplikasi tersebut secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan game yang dibuat. Duplikat dapat dilakukan dengan 

cara mengcopy file-file tersebut kedalam CD untuk mengantisipasi 

terdapat kesalahan atau error pada game  yang dibuat. 

b) Jika terdapat kesalahan pada software, maka kita dapat melakukan 

penginstalan ulang terhadap software tersebut dengan baik. Misalnya, 

jika file dalam software tersebut ada yang hilang, sehingga software tidak 

dapat berjalan dengan baik. Maka kita dapat melakukan perbaikan atau 

dengan cara melakukan penginstalan ulang pada software tersebut. 
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5. Penutup 
 5.1   Kesimpulan 
 Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dan dalam rangka 

mengakhiri  pembahasan game “Petualangan Si Kancil” ini, maka dapat diambil suatu 

kesimpulan yaitu : 

1. Untuk merancang game “Petualangan Si Kancil” ini dilakukan beberapa 

langkah yaitu Analisis dengan metode SWOT, membuat latar belakang 

cerita, merincikan game, membuat flowchart system permainan, dan 

membuat perancangan antar muka. Hasil rancangan tersebut 

diimplementasikan ke dalam Adobe Flash CS3. 

2. Game “Petualangan Si Kancil” ini dapat dimainkan oleh usia di bawah 13 

tahun dengan syarat sudah dapat membaca dan mengoperasikan 

minimal mouse dan keyboard. Berdasarkan hasil uji coba maka dapat 

game ini sangat layak untuk dimainkan. Karena desain yang menarik dan 

interaksi yang mudah serta tidak ada eror ketika dijalankan.  
5.2   Saran 
 Untuk lebih memahami tentang sebuah aplikasi multimedia diperlukan efek 

animasi yang baik, saran yang dapat diberikan adalah : 

1. Untuk sekarang game “Petualangan Si Kancil” ini hanya dapat 

dipergunakan pada satu komputer atau notebook saja (belum dapat 

dijalankan melalui jaringan), harapanya semoga aplikasi ini dapat 

dikembangkan supaya dapat dipergunakan secara luas seperti jaringan 

komputer atau internet. 

2. Game “Petualangan Si Kancil”  baru mengangkat lima cerita saja, untuk 

ke depannya semoga dapat membuat game-game dengan cerita yang 

lain dan lebih menarik 
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