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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Studi 

Didalam suatu penelitian, penelitian yang telah lalu sangat penting sebagai 

bahan rujukan dan referensi untuk melalukan penelitian di masa kini. Selain itu, 

juga digunakan untuk menentukan persamaan ataupun perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi pedoman untuk mempermudah 

penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan 

bahan referensi, diantaranya : 

Sujalwo dan Sukirman (2017), didalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Game Berbasis Komputer Sebagai Media Pembelajaran IPA 

Terpadu Kelas VIII SMP”, peneliti menjelaskan bahwa minat belajar siswa SMP  

di mata pelajaran IPA sangat minim sekali karena mata pelajaran IPA dianggap 

sulit dipahami, karena banyaknya rumus yang ada. Selain itu, metode 

pembelajaran yang digunakan dirasa kurang interaktif dan atraktif. Hasil dari 

penelitian ini adalah aplikasi game edukasi berbasis komputer yang didalamnya 

berisikan materi-materi IPA terpadu untuk kelas VIII SMP dengan menggunakan 

metode  Research and Development (R&D). Metode ini dimulai dari studi 

literatur, pengumpulan data dan informasi, perencanaan kegiatan, pengembangan 

prototype dan produk, pengujian internal, pengujian eksternal, revisi perbaikan 

produk, dan yang terakhir diseminasi [5]. 

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Aziz Fauzan 

dan Dwi Rahdiyata  (2017), yang berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Video Pada Teori Pemesinan Frais” berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan di SMK N 2 Yogyakarta, peneliti menjelaskan bahwa sistem 

pembelajaran yang dilakukan masih dengan metode ceramah, sehingga para 

peserta didik mudah jenuh dan tidak fokus terhadap materi yang sedang di 

jelaskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan. Dalam pemutaran media pembelajaran berbasis video ini, 

menggunakan aplikasi pemutar video pada umumnya. Dengan adanya media 



8 

 

 

 

pembelajaran berbasis video ini, diharapkan bisa memotivasi siswa untuk lebih 

aktif, sehingga pembelajaran yang berlangsung bisa berjalan lebih hidup daripada 

sebelumnya [8]. 

Penelitian ketiga, oleh Virginiawan dan Sunarsan Sitohang (2020), yang 

berjudul “Game Edukasi Pembelajaran Matematika Persamaan Linier Berbasis 

Android”. Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang sudah dilakukan, 

peneliti menjelaskan masih terbatasnya media pembelajaran siswa, karena materi 

yang di dapat masih bersumber dari LKS (Lembar Kerja Siswa), buku paket  dan 

catatan tambahan dari guru yang ada di papan tulis. Menurut beberapa siswa, 

bahasa yang dipakai dalam buku paket terlalu rumit dan susah dipahami, sehingga 

siswa kesulitan untuk melakukan belajar secara mandiri. Siswa juga mengatakan 

bahwa mereka membutuhkan media pembelajaran yang mudah dan menarik untuk 

menunjang pembelajaran mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti 

menggunakan game edukasi sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan aplikasi Construct 2 sebagai media 

pembuatan game edukasi tersebut, karena Construct 2 tidak menggunakan sebuah 

bahasa pemrograman khusus dan didalam Construct 2 sudah dilengkapi dengan 

event sheet yang berisikan event dan action sehingga relatif lebih mudah 

penggunaanya. Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah agar peserta didik 

dapat bermain sambil belajar tanpa disadarinya. 

Penelitian ke empat, oleh Rio Jumardi, Lia Farokhah, dan Magfiroh (2020), 

yang berjudul “Kolaborasi Digital Signage dan Chatbot Messenger Sebagai 

Layanan Penyedia Informasi Akademik” peneliti menjelaskan bahwa 

penyampaian informasi yang ada pada STMIK Asia malang masih manual 

menggunakan kertas yang ditempel pada papan pengumuman sehingga informasi 

yang didapatkan relatif lambat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS dan Javascript, serta menggunakan 

MySql sebagai database, sedangkan pada aplikasi chatbot menggunakan bahasa 

pemrograman python yang dihubungkan pada API dari aplikasi telegram sebagai 

media pengelolaan pola (pattern). Metode pengembangan sistem yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode GRAPPLE (Guidelines for Rapid Application 
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Engineering. Metode GRAPPLE memiliki beberapa tahapan yang dimulai dari 

Requirement Gathering, Analysis, Design, Development dan Deployment. Metode 

GRAPPLE merupakan penyederhanaan dari metode pengembangan sistem yaitu 

RAD (Rapid Application Development), sehingga dalam perancangan ini dapat 

dilakukan dengan waktu yang singkat tanpa menurunkan kualitas dari aplikasi 

yang akan dibangun. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah 

mahasiswa dalam mencari informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan jadwal 

perkuliahan, jadwal pelaksanaan TA (tugas akhir) serta informasi akademik yang 

lain serta dapat membantu administrator bidang akademik untuk menyampaikan 

berbagai informasi yang ada secara dinamis, efektif dan efisien . 

Penelitian kelima, oleh Muhammad Maheswara Raditya, Fauziah, dan Ratih 

Titi Komalasari (2020), dengan judul “Rancang Bangun Game IQ Test 

Preparation dengan Mengimplementasikan Metode FSM” , peneliti menjelaskan 

kurang efiennya penggunaan kertas pada tes IQ karena penggunaan teknologi 

dimasa kini dirasa sudah mumpuni untuk mengurangi penggunaan kertas. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih metode waterfall sebagai metode pengembangan 

sistemnya. Tahapan dari metode ini dimulai dari requirement (kebutuhan), design 

(desain), implementation (implementasi), verification (verifikasi), dan 

maintenance (pemeliharaan). Game IQ Test Preparation ini dirancang dengan 

menggunakan aplikasi Construct 2. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan bisa 

mengurangi penggunaan kertas, memanfaatkan perkembangan teknologi di masa 

kini dan dapat mempermudah pengguna karena aplikasi ini dijalankan di 

smartphone [9].   

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan berfokus pada 

pemecahan masalah dalam mata pelajaran IPA siswa kelas V di MI Miftahul 

Huda Dongos. Penelitian ini akan memanfaatkan aplikasi Construct 2 sebagai 

media pembuatan game edukasi IPA, dan dirancang menggunakan metode 

GRAPPLE. Dengan adanya game edukasi IPA ini, diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Selain itu, dengan 

adanya aplikasi ini dapat memudahkan guru dalam penyampaian materi mata 

pelajaran IPA kepada peserta didik. 
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2.2. Tinjauan Pustaka 

2.2.1. Game Edukasi  

Kata game berasal dari bahasa inggris yang memiliki arti permainan. 

Dalam suatu permainan terdapat sebuah peraturan yang berbeda-beda untuk 

mengawali permainannya sehingga jenis game yang telah dibuat semakin 

menarik. Game merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan 

seseorang, baik anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Bermain game 

merupakan salah satu kegiatan yang dapat digunakan sebagai media refresing 

untuk menghilangkan rasa penat dan stress dari segala kegiatan yang dijalani 

dalam kehidupan sehari-hari [10]. 

Dalam penggunaanya, selain memiliki dampak positif, bermain game juga 

memiliki dampak negatif. Contoh dari dampak positif saat memainkan game 

adalah sebagai media untuk belajar sebagai media hiburan elektronik dan dapat 

menghilangkan stres. Sedangkan dampak negatif yang timbul akibat memainkan 

game adalah dapat menyebabkan kecanduan game, sehingga membuat seseorang 

lupa waktu, pekerjaan tertunda, dan dapat merusak mata. 

Edukasi atau biasa disebut dengan pendidikan adalah segala bentuk usaha 

yang dirancang untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain, baik individu 

atau kelompok, maupun masyarakat luas agar mereka mau melakukan sesuai 

harapan pelaku pendidikan  [11]. Game edukasi merupakan permainan yang 

berfokus pada nilai edukasi atau pembelajaran sehingga game yang pada awalnya 

digunakan sebagai media hiburan, bisa menjadi media pelatihan atau 

pembelajaran bagi peserta didik [12]. Game edukasi bisa menjadi solusi sebagai 

media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, karena sifat dasar dari game sendiri 

adalah menyenangkan dan mengasyikkan, serta menyebabkan kecanduan, 

sehingga game edukasi adalah pilihan yang tepat untuk menjadi media 

pembelajaran di zaman modern ini. 

 

2.2.2. Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk 

menyampaikan suatu pesan atau informasi yang bisa menstimulasi pikiran, 
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perhatian, perasaan, serta minat peserta didik sehingga proses pembelajaran dapat 

terjadi [13]. Media pembelajaran yang baik memiliki beberapa syarat, diantaranya 

yaitu harus bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, media 

yang digunakan bisa merangsang daya ingat peserta didik terhadap materi yang 

telah dipelajari, mendorong peserta didik aktif dan tanggap terhadap materi, dapat 

memberikan umpan balik, serta dapat mendorong peserta didik untuk melakukan 

praktik dengan benar [14].  

 

2.2.3. MI Miftahul Huda Dongos 

Gagasan dibangunnya lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan ini 

disebabkan karena keprihatinan para tokoh ulama’ serta masyarakat di desa 

Dongos Kedung yang memandang bahwa para generasi muda kurang 

mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama. Atas dasar pertimbangan itulah 

kemudian kemudian gagassan membangun sebuah lembaga pendidikan madrasah 

mulai dirintis dan dibangun di atas tanah seluas 2500 m
2 

yang di wakafkan oleh 

Bapak H. Zuhdi dengan biaya swadaya dari masyarakat. 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Dongos berdiri sejak tahun 1965 

setelah mendapatkan ijin pendirian lembaga pendidikan madrasah. Akte 

No.03.07/Y/85. Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Dongos beralamat di Desa 

Dongos RT 01 RW 04 Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Pengelolaan 

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Dongos dilakukan oleh Yayasan 

Pengembangan Agama Islam Miftahul Huda yang dipimpin oleh Bapak 

H.Masykuri sampai dengan tahun 2018, dan pada tahun 2019 sampai sekarang 

kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Dongos digantikan oleh Bapak H.A. 

Ruba’I, S.Pd.I.  

 

2.2.4. Construct 2 

Construct 2 merupakan sebuah aplikasi game editor yang bersifat 

opensource berbasis HTML5 dan sering digunakan dalam pembuatan game 

berbasis desktop maupun berbasis android/IOS [15]. Aplikasi Construct 2 ini 

dikembangkan oleh perusahaan yang berasal dari kota London yaitu Scirra Ltd. 

Pengembangan game engine ini dengan menggunakan konsep behavior dan event 
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attachment. Construct 2 memiliki fitur pembuatan game tanpa coding, karena 

Construct 2 bersifat drag and drop. Hal ini dapat mempermudah developer game 

dapat membuat dan mengembangkan sebuah game meskipun tidak memiliki latar 

belakang ataupun mengerti tentang bahasa pemrograman.  

Berikut ini merupakan fitur-fitur yang tersedia di dalam game engine 

Construct 2, diantaranya [16]: 

a. Quick and Easy 

Proses pembuatan game akan terasa lebih mudah dengan menggunakan 

game engine Construct 2. Game engine  Construct 2 mempunyai sebuah 

tampilan antarmuka yang dapat dipahami dengan mudah. Pada bagian 

Layout editor menyediakan halaman antarmuka what-you-see-is-what-

you-get dalam mempercepat perancangan sebuah game. Sehingga 

tampilan yang terlihat pada desain layout merupakan tampilan yang 

dihasilkan ketika game sedang dijalankan. 

b. Powerfull Event System 

Sebuah game dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti secara visual 

karena dalam perancangan game tidak memerlukan sebuah bahasa 

pemrograman yang rumit. Didalam Construct 2 juga telah disediakan 

Event Sheet yang berisi action yang akan digunakan dan kondisi. Jika 

suatu kondisi yang ditentukan terpenuhi, maka fungsi dapat dijalankan. 

c. Flexible Behavior 

Didalam Construct 2 sudah disediakan Behavior yang dapat 

menambahkan kemampuan suatu objek sehingga dapat mempercepat 

perancangan dan meningkatkan produktivitas. 

d. Instant Preview 

Tidak diperlukan waktu yang lama untuk proses kompilasi. Game yang 

dibuat akan di preview serta akan berjalan dijendela browser saat 

dilakukan pengujian. 

e. Stunning Visual Effect 

Terdapat lebih dari 70 efek berbasis WebGL untuk warp, blend, distort, 

blur, re-color, mask dan masih banyak lagi, sehingga pengguna dapat 
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dengan mudah menggunakannya pada objek, layout dan layer untuk 

memakai efek khusus dan membuat hasil yang lebih maksimal. 

f. Multiplatform Export 

Game yang dihasilkan dapat dipublikasikan dengan banyak pilihan 

platform. Game Construct 2 dapat dipublish pada platform berbasis 

Web, Desktop PC, iOS, Windows Phone, dan Android. 

g. Easy Extensibility 

Dalam Construct 2 telah dilengkapi lebih dari 20 behaviors, 70 visual 

effect, dan 20 built-in plugin, sehingga kita dapat membuat sprite, 

menambahkan suatu objek, musik ataupun video, dan 

menghubungkannya dengan sosial media. Jika pengguna merasa kurang 

terhadap fungsi yang disediakan, Construct 2 juga memberikan akses 

kepada penggunanya untuk membuat sebuah behavior dan plugin 

sendiri dengan menggunakan Javascript SDK. Selain itu, pengguna 

juga bisa menggunakan bahasa GLSL Shader untuk membuat sebuah 

efek visual sendiri [10]. 

Secara default terdapat 4 Tab besar yang dimunculkan yaitu Properties, 

Layout/Event Sheet, Layers/Objects/Tilemap dan Projects. 

a. Properties 

Panel yang berisikan atribut dari objek-objek yang berada didalam 

proyek. 

b. Layout / Event Sheet 

Layout / Event Sheet merupakan panel utama dalam Construct 2. Tab 

Layout merupakan sebuah tempat dimana pengguna dapat mengatur 

tampilan game, latar belakang, sprite dan objek  visual lainnya. 

Sementara Tab Event Sheet merupakan media untuk mengatur logika 

yang digunakan dalam game. 

c. Layers/Objects/Tilemap 

Panel layers berfungsi untuk memisahkan sprite dan button yang ada 

didalam layout. Panel objects merupakan tempat untuk menampilkan 
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objek yang sudah kita buat pada objek bar tersebut.  Objek yang 

ditampilkan meliputi sprite, tombol button dan objek-objek lainnya. 

Panel tilemap digunakan untuk membuat tampilan sprite dengan 

ukuran sesuai dengan keinginan pengguna, akan tetapi saat 

menggunakan tilemap harus menggunakan ukuran yang sama, 

karena jika ukurannya berbeda, maka penyatuan sprite akan 

berantakan. 

d. Projects 

Panel projects berfungsi sebagai tempat untuk mengedit apapun 

yang akan kita buat. Dalam panel projects sendiri saat kita membuat 

proyek baru, maka terdapat beberapa folder sebagai media 

penyimpanan beberapa jenis file, diantaranya adalah folder layouts, 

event sheets, object types, families, sounds, music,dan files [17]. 

 

 

Gambar 2.1. Tampilan Awal Construct 2 

 

2.2.5. Android 

Android merupakan platform komprehensif bersifat open source yang 

dirancang dan dikembangkan untuk perangkat mobile. Android adalah sistem 

operasi yang dirancang oleh Google Inc berbasis kernel Linux yang 

dikembangkan untuk perangkat mobile. Android merupakan sistem operasi 

banyak diminati masyarakat luas karena memiliki kelebihan yaitu bersifat open 
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source sehingga memberi kebebasan kepada para developer untuk mebuat suatu 

aplikasi [18]. Sampai sampai saat ini, android sudah berkembang sangat pesat dan 

sudah mengembangkan banyak versi. Berikut adalah versi android yang sudah 

berkembang sampai saat ini. 

Tabel 2.1. Jenis-Jenis Versi Android 

No Nama Android Versi Rilis API 

1. Angel Cake Versi 1.0 23 September 2008 1 

2. Bender Versi 1.1 9 Februari 2009 2 

3. Cupcake Versi 1.5 30 April 2009 3 

4. Donut Versi 1.6 15 September 2009 4 

5. Eclair Versi 2.0 & 2.1 26 Oktober 2009 7 

6. Froyo Versi 2.2 20 Mei 2010 8 

7. Gingerbread Versi 2.3 6 Desember 2010 9 

8. Honeycomb Versi 3.0 & 3.2 10 Mei 2011 12-13 

9. Ice Cream 

Sandwich 

Versi 4.0 16 Desember 2011 15 

10. Jelly Bean Versi 4.1 & 4.3 9 Juli 2012 16-18 

11. Kitkat Versi 4.4 31 Oktober 2013 19 

12. Lollipop Versi 5.0 & 5.1 15 Oktober 2014 21 

13. Marshmallow Versi 6.0 19 Agustus 2015 23 

14. Nougat Versi 7.0 22 Agustus 2016 24 

15. Oreo Versi 8.0 21 Maret 2017 25 

16. Pie Versi 9.0 6 Agustus 2018 28 

17. Android 10 Versi 10.0 3 September 2019 29 

18. Android 11 Versi 11.0 9 September 2020 30 
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2.2.6. Corel Draw X7 

Corel Draw X7 adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah 

gambar ataupun vector yang dikembangkan oleh perusahaan Corel, yang berasal 

dari Ottawa, Kanada. Pada awal perkembangannya, Corel Draw hanya dirancang 

untuk dapat dijalankan pada sistem operasi Windows 2000 dan juga sistem 

operasi windows yang terbaru. Corel Draw juga pernah dikembangkan untuk versi 

Linux dan Mac OS, akan tetapi diberhentikan karena rendahnya tingkat penjualan 

untuk versi tersebut [19]. 

 

 

Gambar 2. 2. Tampilan Awal Corel Draw X7 

2.2.7. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam perancangan aplikasi ini, metode yang akan digunakan oleh peneliti 

adalah metode  GRAPPLE. Metode GRAPPLE adalah kepanjangan dari 

Guidelines for Rapid Application Engineering, yaitu penyederhanaan dari metode 

pengembangan sistem yaitu RAD (Rapid Application Development), sehingga 

dalam perancangan ini dapat dilakukan dengan cepat. Metode GRAPPLE sendiri 

merupakan pemodelan yang dalam pengembangan sistemnya lebih menekankan 

pada setiap tahapan, yang terdiri atas beberapa aksi maupun tindakan, dan setiap 

tindakan menghasilkan produk kerja berupa diagram UML. Tujuan dari metode 

ini yaitu untuk menghasilkan sebuah sistem berorientasi objek dalam kurun waktu 

yang relatif cukup singkat tanpa menurunkan kualitas dari sistem yang akan 



17 

 

 

 

dibangun [7]. Metode GRAPPLE terdiri atas Requirement Gathering 

(perencanaan kebutuhan), Analysis (analisis), Design (Desain), Development 

(pengembangan) dan Deployment (penyebaran). 

 

2.2.8. UML 

Unified Modelling Language (UML) adalah teknik pengembangan suatu 

sistem dengan menggunakan bahasa grafis untuk membangun, mendefinisikan, 

menggambarkan, memvisualisasikan dan dokumentasi pada perangkat lunak 

(software) [20]. 

Dalam melakukan permodelan data maupun sistem,UML mempunyai 

banyak diagram, diantaranya adalah use case diagram, sequence diagram, activity 

diagram, dan lain sebagainya . 

a. Use Case Diagram 

Dalam use case diagram menggambarkan sebuah fungsionalitas yang 

telah direncanakan dari sebuah sistem. Use case diagram adalah suatu 

permodelan pada suatu kelakuan sistem yang akan dibangun [21].  Use case 

diagram merupakan suatu permodelan yang digunakan untuk mendeskripsikan 

hubungan antara sistem dengan actor. Cara kerja use case yaitu dengan cara 

memaparkan interaksi antara pengguna dengan sistem, sehingga dapat 

menceritakan bagaimana sebuah sistem dapat berjalan [22].   

 

Gambar 2. 3. Contoh Use Case 
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Tabel 2.2. Simbol Pada Use Case 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

 

Case 
Simbol ini menjelaskan suatu 

proses atau aktivitas yang 

dilakukan actor. 

2. 

 

Actor 
Menjelaskan suatu entitas atau 

subjek yang dapat melakukan 

sebuah proses/tindakan. 

3. 

 

Association 
Menunjukkan adanya komunikasi 

antara actor dan use case yang ada 

pada suatu sistem. 

4. 

 

<< extend >> 

 

Extend 

Menjelaskan adanya relasi antar 

use case dimana use case tersebut 

dapat menambahkan use case lain 

yang dapat berdiri sendiri 

6. 

 

 

<< include >> 

 

Include 

Include memiliki arti bahwa use 

case yang telah ditambahkan akan 

dipanggil ketika use case berada 

pada kondisi dijalankan. Misalnya 

adalah adanya sebuah validasi 

username yang include dengan 

login. 

 

b. Sequence Diagram  

_Sequence diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan 

interaksi dari suatu objek dalam sebuah sistem dalam suatu kejadian tertentu. 

Diagram ini menggambarkan tahapan-tahapan kronologi atau skenario cerita 

yang dilakukan oleh actor ataupun sistem yang merupakan respon dari sebuah 

kejadian yang terjadi dan menghasilkan sebuah output  [23]. 
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Gambar 2. 4. Contoh Sequence Diagram 

Tabel 2. 3. Simbol Dalam Sequence Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

 

Object 
Menjelaskan sebuah pos-pos suatu 

objek yang mengirim dan 

menerima suatu pesan (message). 

2. 
 

Lifeline 
Menyatakan adanya interaksi yang 

aktif suatu objek. 

3. 

 

Waktu aktif 

Menyatakan bahwa objek sedang 

berada dalam kondisi aktif serta 

sedang melakukan interaksi, semua 

yang terhubung dengan waktu aktif 

ini merupakan sebuah tahapan yang 

dilakukan didalamnya. 
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4. 

 

<<create>> Pesan Type 

Create 

Menyatakan bahwa ada objek yang 

membuat suatu objek lain, arah 

panah menunjuk pada objek yang 

telah dibuat. 

5. 

 

1 : nama_metode () Pesan Type 

Call 

Menyatakan bahwa objek yang 

sedang memanggil operasi yang 

ada dirinya sendiri ataupun pada 

objek lain. Arah panah menunjuk 

pada objek yang memiliki fungsi 

operasi. 

6. 

 

 

1: masukkan Asynchornus 

Relasi Asynchornus digunakan 

untuk memanggil suatu method 

yang dimiliki objek. Asynchornus 

memberikan fasilitas untuk 

menjalankan proses lain ketika 

proses sebelumnya belum selesai. 

7. 

 

 

1 : keluaran 

 

Pesan Type 

Return 

Menyatakan bahwa suatu objek 

yang telah menjalankan suatu 

operasi atau metode yang 

menghasilkan suatu kembalian 

kepada objek tertentu, arah panah 

menunjuk pada objek yang 

menerima kembalian. 

 

 

c. Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan sebuah workflow 

(aliran kerja) atau suatu aktifitas dari sebuah sistem yang terdapat pada 

perangkat lunak dengan menggambarkan sebuah alur kerja pada use case [11].  
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Berikut ini contoh dari activity diagram. 

 

        Gambar 2. 5. Contoh Activity Diagram 
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Tabel 2. 4. Simbol Activity Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

 

Action State 
Menjelaskan tentang 

keadaan elemen dalam 

aliran aktifitas. 

2. 
 

State Menjelaskan penggunaan 

kondisi pada elemen. 

3. 

 

Flow Control 
Menjelaskan suatu aliran 

aktifitas dari elemen awal 

ke elemen terakhir. 

4. 
 

Initial State Menjelaskan titik awal 

siklus hidup dari elemen. 

5. 

 

Final State 

Menjelaskan titik terakhir 

yang berubah menjadi 

kondisi akhir suatu 

elemen. 

6. 

 

Decision 

Menjelaskan adanya 

asosiasi  percabangan 

dimana jika terdapat 

pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

7. 

 

Join 

Menjelaskan adanya 

asosiasi percabangan 

dimana jika terdapat 

pilihan aktivitas yang 

digabungkan menjadi 

satu. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6. Kerangka Pemikiran 

Kurangnya inovasi dalam melakukan pembelajaran secara online 

(daring), sehingga peserta didik merasa bosan dan jenuh. 

Data diperoleh melalui Observasi, 

Wawancara dan Studi Pustaka 

 

Merumuskan analisis kebutuhan, meliputi materi pembelajaran dan 

desain  interface serta desain permodelan sistem. 

 

 

Penerjemahan logika ke 

dalam aplikasi Construct 2 

 

Pengujian Black Box untuk 

memastikan bahwa semua 

komponen berjalan dengan baik 

 

Game Edukasi Sebagai Media Pembelajaran IPA Kelas V 

Aplikasi Game Edukasi IPA 

 

MI MIFTAHUL HUDA DONGOS 

 

Rumusan Masalah 

 

Pengumpulan Data 

 

Analisis dan Desain 

 

Konstruksi 

 

 

Testing 

 

Implementation 

 

Hasil 

 


