
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman suku dan 

budaya pada 34 provinsi tersebar diberbagai daerah. Bahkan pada usia sekolah 

dasar kita sudah diperkenalkan dengan budaya Indonesia. Kebudayaan yang 

terdapat di Sumatera merupakan salah satu kebudayaan yang menjadi sumber 

kekayaan bagi bangsa Indonesia yang dalam perkembangannya perlu dilestarikan. 

Hal tersebut terdapat pada kompetensi dasar tiap kurikulum yang selama ini 

digunakan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum tersebut mengenalkan 

keanekaragaman budaya dari masing-masing daerah.  

Pengenalan keanekaragaman budaya Indonesia merupakan salah satu hal 

yang sangat penting khususnya bagi para generasi muda. Generasi muda adalah 

generasi penerus dari tradisi budaya Indonesia. Namun, di era global seperti saat 

ini mulai banyak sekali budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia yang 

membuat generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya-budaya 

tradisional Indonesia dan bahkan sedikit-demi sedikit mulai terlupakan. Sehingga 

banyak kebudayaan-kebudayaan yang diklaim oleh negara lain, seperti lagu rasa 

sayang e, tari pendet dari Bali, tari Reog ponorogo dan masih bayak lagi (Nani 

Tuloli, 2003). Padahal keanekaragaman budaya Indonesia dapat dipelajari melalui 

ensiklopedia yang ada pada perpustakaan sekolah atau buku RPUL (Rangkuman 

Pengetahuan Umum Lengkap) tingkat sekolah dasar. Namun tidak semua anak 

memiliki minat baca yang tinggi. 
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 Menurut data UNESCO, minat baca masyarkat Indonesia sangat 

memprihatinkan, hanya 0.001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, hanya satu 

orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk “Most Littered Nation In the 

World” yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 

2016 lalu, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal 

minat membaca  (gewati, 2016) 

Sebagian besar masyarakat menggunakan smartphone sebagai salah satu 

media hiburan yang menjadi ilihan untuk menghilangkan kejenuhan atau hanya 

untuk mengisi waktu luang dengan bermian game. Game dapat digunakan sebagai 

suatu hiburan sampai suatu jenis pekerjaan dimana terdapat beberapa orang yang 

menggunakan game sebagai sumber kehidupan mereka.  

Oleh karena itu perlu adanya alternative lain yang lebih efektif untuk 

mengenalkan keanekaragaman budaya Indonesia khususunya budaya Sumatera 

pada anak-anak usia sekolah dasar yaitu dengan melalui media interaktif. Salah 

satu media interaktif yang menarik adalah menggunakan sistem pembelajaran 

melalui game dimana media ini diminati oleh anak-anak usia sekolah dasar yang 

masih menyukai bermain. Adanya game ini diharapkan dapat membantu anak-

anak usia sekolah dasar agar lebih mengenal dan menambah pengetahuan mereka 

tentang keanekaragaman budaya Indonesia khusunya yang terdapat di pulau 

Sumatera.  

Dengan memperhitungkan dan menganalisis hal-hal di atas, penulis 

mengambil penelitian yang berjudul “Game Edukasi Pengenalan Budaya 

Sumatera berbasis Android” dengan tujuan agar masyarakat Indonesia perduli 
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untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia salah satunya kebudayaan 

yang terdapat di Sumatera yang terkenal dengan keanekaragamannya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapat rumusan masalah 

dalam pembuatan game yaitu : 

1. Bagaimana mengenalkan budaya Sumatera untuk anak-anak kelas 5 

Sekolah Dasar (SD)? 

2. Bagaimana membangun game edukasi pengenalan budaya Sumatera 

berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan minat 

belajar siswa? 

1.3. Batasan Masalah 

Beberapa batasan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berkut : 

1. Aplikasi permainan ini membahas tentang ragam budaya yang ada di 

Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), Provinsi 

Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi 

Aceh. 

2. Membahas ragam budaya yang meliputi Rumah Adat, Pakaian adat, Alat 

musik daerah, makanan khas daerah, Tarian daerah dan Senjata 

Tradisional, bahasa daerah, dan tempat wisata 

3. Target pemain anak-anak usia sekolah dasar kelas 5 SD di SDN 02 

Labuhan Ratu dan dimainkan oleh single player (satu pemain) untuk 

sistem operasi Android. 
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4. Software pendukung yang digunakan dalam perancangan ini adalah 

Construct 2. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Membangun game untuk mengenalkan budaya Sumatera pada anak-anak 

kelas 5 Sekolah Dasar (SD) di SDN 02 Labuhan Ratu. 

2. Mengetahui tanggaan siswa terhadap penggunaan game edukasi 

pengenalan budaya Sumatera berbasis Android sebagai media 

pembelajaran. 

3. Menghasilkan konsep permainan dengan media interaktif berupa 

pemanfaatan teknologi game untuk pembelajaran. 

1.5. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat melakukan proses belajar dengan metode baru yaitu 

menggunakan game edukasi sebagai media pembelajaran. 

b. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti mendapatkan kesempata langsung untuk menerapkan game 

edukasi sebagai media pembelajaran siswa dan dapat dijadikan referensi. 


