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SILABUS MATAKULIAH  
 

Revisi  : 1 

       Tanggal Berlaku : 2 September 2013 
 

 

A. Identitas 

1. Nama Matakuliah :  A22. 53506 / Pemrograman Game 

2. Program Studi :  Teknik Informatika – D3 

3. Fakultas :  Ilmu Komputer 

4. Bobot sks :  4 sks 

5. Elemen Kompetensi :  Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa dapat membuat Game berbasis PC maupun android 

6. Jenis Kompetensi :  Teknologi Multimedia dan Game 

7. Alokasi waktu total :  14 x 4 x 100 menit 

 

 

Kompetensi dasar Indikator Materi pokok Stategi 

Pembelajaran 

Alokasi 

waktu 

Referensi/acuan Evaluasi 

Mahasiswa dapat 

menyebutkan cakupan 
materi, pokok bahasan, 

tujuan dan manfaat 
mempelajari mata kuliah 

pemrograman game. 
 
 

1. Cakupan materi dan pokok 

bahasan 
2. Tujuan dan manfaat  

3. Buku-buku yang digunakan  
 

Dapat mengenal dan 
menggunakan Tools pada 
Pemrograman game CS 6 

1. Kontrak Perkuliahan 

2. Ruang lingkup Pemrograman 
game 

3. Tujuan dan manfaat 
 

 
Pendahuluan 
Mengenal Tools Air for Android. 

Menu bar 
Component Inspektor 
Tool Box 

Libraries 
Stage 

 
Menyisipkan konten informasi 
pada stage : 
Teks, gambar, audio, video 

- Diskusi 

- Ceramah  
- tanya jawab 

400 menit 1. kontrak kuliah 

2. Silabus dan RPKPS 
 

Tanya jawab 

Dasar Penulisan Action 

Script 3.0 pada Flash  
 

 

Dapat menulis action script 3.0 

dengan benar 
 

 

Penulisan AS 3.0 

- menulis script pada frame flash 
 

Koordinat flash 

- ceramah 

- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 

Action Script 3.0” 
- Maulana, Irman. 

“Pemrograman Game 

Tanya jawab 
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Mengenal system 
koordinat layar  
 
 
Mengenal Variabel, Tipe 

Data, Konstanta, Fungsi 
dan Class 

 
 

Mengenal Objek Properties  
 
 

 
 

 
Menggunakan Operator 

Matematika pada Flash 
 

Dapat memahami system 
koordinat pada layar / stage 
area kerja adobe flash cs 6. 
 
Dapat membuat contoh program 

dengan menggunakan variabel, 
tipe data, fungsi serta class 

 
Dapat memanggil objek 

properties pada fungsi 
 
 

 
 

Dapat membuat fungsi 
menggunakan operator 

matematika 

- koordinat x dan y 
- kedudukan koordinat objek 
 
Variabel, Tipe Data, Konstanta, 
Fungsi dan Class 

- tata cara penulisan 
- prosedur dan logika 

 
Memanggil objek 

- memberi instance name pada 
objek 

- memanggil instance name pada 

program 
 

Operator matematika 
- menggunakan operator pada 

fungsi  

dengan Acrion Script 
3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

 
 

 

Menggunakan variable 
pada operator matematika  
 
 
 

Operasi Teks (string), tipe 
teks  
 
 
Pernyataan Kondisi, 
operator logika dan 

perulangan 
 

Dapat membuat program 
dengan melibatkan variable dan 
operasi matematika 
 
 

Dapat membedakan teks static, 
dynamic dan teks input beserta 
aplikasinya 
 
Dapat membuat fungsi yang 
mengandung pernyataan 

kondisi, operator logika dan 
perulangan 

Variabel 
- memanggil variable pada 
sebuah fungsi 
 
 

Teks 
- jenis teks dan aplikasinya 
 
 
Kondisi dan Perulangan 
- fungsi kondisi dan perulangan 

dan aplikasinya 

- ceramah 
- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 
Action Script 3.0” 

- Maulana, Irman. 
“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 

3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 
perkembanga
n Proyek 
Ujian Tengah 
Semester 

 
2. 
Mengingatkan 
materi yang 
harus dibaca 
pada 

minggu 
depan. 

Membuat movie clips, 
Button dan pemberian 

instance name  
 

 

 
 

Menggunakan Linkage  
 

 
 

Dapat membuat movie clip, 
Button dan memberi instance 

name serta memanggilnya 
dalam fungsi 

 

 
 

Dapat memberi nama linkage 
pada movie clips serta 

memanggilnya dalam fungsi 
 

Movie Clips dan Button 
- membuat movie clips 

- membuat button 
- memberi instance name 

 

 
 

Linkage 
- cara memberi nama linkage 

-  memanggil linkage ke dalam 
fungsi 

- ceramah 
- tanya jawab 

- praktik di 
laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 
Action Script 3.0” 

- Maulana, Irman. 
“Pemrograman Game 

dengan Acrion Script 

3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 
perkembanga

n Proyek 
Ujian Tengah 

Semester 

 
2. 

Mengingatkan 
materi yang 

harus dibaca 
pada 
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Menggerakkan movie clips 
dengan keyboard , mouse 
dan button 
 

Dapat mengontrol / 
menggerakkan movie clips 
dengan keyboard, mouse dan 
button 
 

 
Kontrol Movie Clips 
-  fungsi kontrol objek movie 

clips berdasarkan koordinat x 
dan y 

-  memberi fungsi button 

minggu 
depan. 

Fungsi Mendeteksi 
Tumbukan 
 
 
Fungsi sensor tumbukan 
 

 
 

 
Membuat Setting Audio 

 
 
 
 
Membuat fungsi Pause 
 

Dapat membuat fungsi 
tumbukan dan aplikasinya 
 
 
Dapat membuat fungsi sensor 
tumbukan dan aplikasinya 

 
 

Dapat membuat fungsi setting 
audio dan aplikasinya 

 
 
 
Dapat membuat fungsi pause 
game dan aplikasinya 

Tumbukan 
- membuat fungsi tumbukan 
antar objek movie clips 

 
Sensor 
- menambahkan fungsi sensor 

tumbukan agar lebih teliti 
dalam mendeteksi tumbukan 

 
Setting Audio 

- fungsi play, stop, pause dan 
volume audio 

 
 
Pause Game 
- fungsi pause game 

- ceramah 
- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 
Action Script 3.0” 

- Maulana, Irman. 
“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 
3.0 dengan Adobe 

Flash CS 6” 

1. Monitoring 
perkembanga
n Proyek 
Ujian Akhir 
Semester 
 

2. 
Mengingatkan 

materi yang 
harus dibaca 

pada 
minggu 
depan. 
 
 
 

Perancangan dan Desain 

Game Quiz 

Dapat membuat perancangan 

dan desain beberapa asset yang 
diperlukan dalam Game Quiz 

Perancangan 

- storyboard 
- flow chart 
 
Desain Asset 
- desain menu 
- desain button 
- desain soal 

- ceramah 

- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 

Action Script 3.0” 
- Maulana, Irman. 

“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 
3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 

perkembanga
n Proyek 
Ujian Akhir 
Semester 
 
2. 
Mengingatkan 
materi yang 

harus dibaca 
pada 

minggu 
depan. 

Programming Game Quiz  Dapat membuat navigasi antar 
menu dalam game 
 

Dapat membuat fungsi 
memanggil soal dari data xml 

 
Dapat membuat fungsi salah 

Navigasi Antar Menu 
- fungsi navigasi antar halaman 
 

Data XML 
- menulis format soal di xml 

- load data xml ke flash 
 

- ceramah 
- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 
Action Script 3.0” 

- Maulana, Irman. 

“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 

3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 
perkembanga
n Proyek 

Ujian Tengah 
Semester 

 
2. 
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benar Deteksi Benar Salah 
- fungsi benar dan salah 

Mengingatkan 
materi yang 
harus dibaca 
pada 
minggu 

depan. 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

Perancangan dan Desain 
Game Arcade  

Dapat membuat perancangan 
dan Desain asset yang 
diperlukan dalam Game Arcade 
Game 

Perancangan 
- storyboard 
- flow chart 
 
Desain Asset 
- desain menu 
- desain button 

- desain karakter 

- ceramah 
- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 
Action Script 3.0” 

- Maulana, Irman. 
“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 
3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 
perkembanga
n Proyek 
Ujian Akhir 
Semester 
 
2. 

Mengingatkan 
materi yang 

harus dibaca 
pada 
minggu 

depan. 

Programming Game 

Arcade  

Dapat membuat fungsi 

menggerakkan objek pesawat 
 

Dapat membuat fungsi 
tembakan player  

 
Dapat membuat fungsi 
kecerdasan player 
 

Kontrol karakter 

- fungsi menggerakkan karakter 
pesawat 

 
Tembakan 

- membuat fungsi tembakan 
 
Kecerdasan Buatan 
- fungsi kecerdasan buatan pada 
karakter musuh 

- ceramah 

- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 

Action Script 3.0” 
- Maulana, Irman. 

“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 

3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 

perkembanga
n Proyek 

Ujian Akhir 
Semester 

 
2. 
Mengingatkan 
materi yang 
harus dibaca 

pada 
minggu 

depan. 
 
 
 
 
 

Programming Game 
Arcade  

Dapat membuat fungsi musuh 
random 

 
 

Random 
- membuat fungsi random 

musuh 
 

- ceramah 
- tanya jawab 

- praktik di 
laboratorium 

400 menit  1. Monitoring 
perkembanga

n Proyek 
Ujian Akhir 
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Dapat membuat fungsi score 
dan nyawa  
 
 
Dapat membuat fungsi indikator 

tumbukan 
 

 
Dapat membuat fungsi menang 

kalah 
 

Score dan Nyawa 
- membuat fungsi perhitungan 
score dan nyawa karakter 

 
Indikator Tumbukan 

- fungsi menampilkan efek saat 
tumbukan 

 
Menang Kalah 

- membuat fungsi kondisi jika 
menang dan kalah 

Semester 
 
2. 
Mengingatkan 
materi yang 

harus dibaca 
pada 

minggu 
depan. 

Perancangan dan Desain 

Game Adventure  

Dapat membuat perancangan 

dan desain asset yang 
diperlukan dalam game 

adventure 

Perancangan 

- storyboard 
- flow chart 

 
Desain Asset 

- desain menu 
- desain button 
- desain karakter 

- ceramah 

- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 

Action Script 3.0” 
- Maulana, Irman. 

“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 

3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 

perkembanga
n Proyek 

Ujian Akhir 
Semester 

 
2. 
Mengingatkan 
materi yang 
harus dibaca 
pada 
minggu 

depan. 
 
 
 
 
 

Programming Game 
Adventure 

Dapat Membuat fungsi navigasi 
antar halaman 

 
 

Dapat Membuat fungsi kontrol 
karakter player 

 

 
Dapat Membuat fungsi 

kecerdasan karakter musuh 
 

 
Dapat Membuat fungsi score 

Navigasi antar halaman 
- fungsi navigasi / pindah 

halaman 
 

Kontrol Karakter 
-  membuat fungsi 

menggerakkan karakter 

 
Kecerdasan Buatan 

-  memberi fungsi kecerdasan 
buatan musuh 

 
Score dan Nyawa 

- ceramah 
- tanya jawab 

- praktik di 
laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 
Action Script 3.0” 

- Maulana, Irman. 
“Pemrograman Game 

dengan Acrion Script 
3.0 dengan Adobe 

Flash CS 6” 

1. 
Mengingatkan 

Jadwal 
Presentasi 

Proyekk 
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dan nyawa - fungsi score dan nyawa 

Programming Game 
Adventure 

Dapat Membuat fungsi naik 
level, menang dan kalah 
 
 
Dapat Membuat fungsi collision 

detection / tumbukan 
 
Dapat Membuat fungsi tambah 
senjata 

Levelling 
- membuat fungsi naik level, 
kalah dan menang 

 
Tumbukan 

- fungsi tumbukan musuh 
dengan player dan senjata 

 
Inventory 
- fungsi tambah senjata player 

- ceramah 
- tanya jawab 
- praktik di 

laboratorium 

400 menit - Rich Shupe “Learning 
Action Script 3.0” 

- Maulana, Irman. 
“Pemrograman Game 
dengan Acrion Script 

3.0 dengan Adobe 
Flash CS 6” 

1. Monitoring 
perkembanga
n Proyek 
Ujian Akhir 
Semester 

 
2. 
Mengingatkan 
materi yang 
harus dibaca 
pada 

minggu 
depan. 

 
 

 
 
 

Publish Game Dapat publish game ke format 
desktop dengan ekstensi .exe 

dan .swf 
 

Dapat publish game ke format 
android dengan ekstensi .apk 

Publish game 
- publish ke format PC dan 

android 

- ceramah 
- tanya jawab 

- praktik di 
laboratorium 

400 menit   

UJIAN AKHIR SEMESTER 
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