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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peninggalan sejarah merupakan suatu warisan budaya yang menceritakan

keluhuran dari suatu warisan budaya masyarakat. Peninggalan sejarah yang

tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merupakan suatu kekayaan budaya yang

harus dijaga  dan dilestarikan keberadaannya. Dengan adanya berbagai

peninggalan sejarah, bangsa Indonesia dapat belajar dari kekayaan budaya masa

lalu yang berguna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu bukti peninggalan sejarah yang dapat diamati langsung adalah

berupa banngunan. Berbagai bangunan bersejarah yang terdapat di Indonesia

seperti Candi Borobudur, Istana Maimun, Lawang Sewu, Gedung Sate, dan

berbagai macam bangunan lainnya yang tersebar di bumi nusantara ini, dimana

setiap bangunan memiliki kisahnya sendiri.

Persepsi masyarakat terhadap bangunan-bangunan peninggalan bersejarah

merupakan hal penting dalam upaya menanamkan kesadaran untuk ikut

berpartisipasi secara aktif dalam menjaga kelestarian peninggalan peninggalan

bersejarah. Tetapi masyarakat dan khususnya anak-anak terlihat cenderung tidak

peduli pada peninggalan sejarah tersebut bahkan banyak yang tidak mengetahui

akan keberadaan bangunan-bangunan tersebut. Kurangnya pengetahuan

masyarakat akan sejarah membuat mereka cenderung menganggap bahwa

peninggalan-peninggalan bersejarah tersebut bukanlah hal yang penting bahkan

sebagian masyarakat menganggap peninggalan sejarah hanyalah bangunan tua

yang tidak berarti apa-apa (Vika dan Renaldi, 2015).
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Pentingnya nilai dari peninggalan bersejarah tersebut dapat menjadi

sesuatu yang bernilai tinggi serta dapat menjadi sebuah ikon budaya bagi daerah

mereka disamping warisan budaya tersebut sangat penting sebagai sumber

pengetahuan dan pembelajaran sejarah lokal guna membangun karakter bangsa.

Karenanya suatu perancangan media grafis yang dapat menumbuhkan rasa ingin

tahu tanpa menggurui dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap bangunan-

bangunan bersejarah terutama untuk generasi muda sangat dibutuhkan.

Kemajuan teknologi memiliki peran penting bagi kehidupan manusia.

Teknologi komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana bermain yang dapat

mengasah kreativitas anak. Dari sekedar bermain, bisa diterapkan unsur-unsur

pendidikan yang dapat membuat anak lebih senang untuk belajar.

Game edukasi adalah game yang khusus dirancang untuk mengajarkan

user suatu pembelajaran tertentu, pengembangan konsep dan pemahaman dan

membimbing mereka dalam melatih kemampuan mereka, serta memotivasi

mereka untuk memainkannya (Hurd dan Jenuings, 2009). Berdasarkan hal

tersebut diperlukan aplikasi yang dapat meningkatkan minat anak agar tertarik dan

mengenal tempat bersejarah di Indonesia. Karena dengan media game edukasi

lebih menarik minat anak untuk membaca dan mengenal tempat-tempat bersejarah

di Indonesia, maka penulis bermaksud untuk membuat penelitian berjudul

“Rancang Bangun Game Edukasi Tempat Bersejarah di Indonesia Menggunakan

Construct 2” .
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang sebuah game sebagai bentuk media alternatif /

tambahan pembelajaran yang mampu menyajikan pengetahuan mengenai

tempat bersejarah ?

2. Bagaimana cara agar anak-anak yang tidak perduli dengan peninggalan

sejarah dapat tertarik dan mengetahui tempat bersejarah di

Indonesia ?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan

akan terfokus pada pokok bahasan yang ditentukan saja. Adapun batasan masalah

yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Game yang dibangun merupakan “single player game” atau untuk pemain

tunggal.

2. Genre game adalah Education games.

3. Perangkat lunak yang digunakan dalam proses perancangan game edukasi

sejarah adalah Construct 2.

4. Game yang dibangun menggunakan grafis 2D

5. Jumlah tempat sejarah yang terdapat di dalam game adalah 15 tempat

sejarah yang terletak di Sumatera dan Jawa.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Tercapai membangun sebuah game edukasi tempat bersejarah di

Indonesia.

2. Menjadikan game sebagai media alternatif pembelajaran bagi anak-anak

sehingga dapat menambah minat anak untuk mengenal cerita tempat

bersejarah di Indonesia.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai media hiburan dan edukasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak

dalam mengenal tempat bersejarah di Indonesia.

2. Dapat meningkatkan minat anak-anak dengan membaca dan mengenal

tempat bersejarah di Indonesia melalui game.

3. Aplikasi yang dibangun diharapkan menjadi salah satu media yang dapat

mengenalkan serta melestarikan tempat bersejarah di Indonesia.


