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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keanekaragaman budaya yang 

terdiri dari 17.508 pulau dan sekitar 1.128 berbagai suku adat yang terbentuk 

menjadi satu kesatuan Republik Indonesia, masing-masing daerah memiliki seni 

budaya yang berbeda-beda yang menjadikan keunikan dan ciri khas dari masing 

masing daerah di Indonesia. di sisi lain pada umumnya orang belum terlalu 

mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia salah satu contohnya adalah 

seperti kebudayaan yang ada di pulau Sumatera, karena pulau Sumatera 

merupakan salah satu pulau besar yang ada di Indonesia dengan meliliki jumlah 

10 provinsi salah satunya propinsi Lampung yang memiliki kebudayaan salah satu 

nya suku adat Lampung yang tersebar di 15 kabupaten dan kota salah satu nya di 

wilayah paling yaitu Lampung Barat merupakan salah satu daerah yang 

mempunyai beragam kebudayaan adat dan memiliki sebuah karya seni rupa 

tradisioanal yang telah lama dikenal dan berkembang di beberapa daerah atau 

kelompok etnis bersamaan dengan nilai-nilai budaya lainnya (Ambari, 2015), dan 

topeng sekura yang dipertunjukan dalam sebuah acara yaitu perhelatan festival 

budayaan skala brak yaitu sebuah calender of event kepariwisataan Kabupaten 

Lampung Barat, yaitu salah satu perhelatan kebudayaan unggulan dari Kabupaten 

Lampung Barat, dengan sebuah festival yang rutin diadakan setiap tahun nya 

adapun dengan festival Sekala Brak ke V tahun 2018 dengan mengangkat tema 

“menikmati alam dan budaya bumi sekala brak” berbagai dengan serangkaian 

acara yang disajikan pada festival tersebut seperti tahun tahun sebelumnya, 

diantaranya adalah acara karnaval parade kebudayaan yang mengangkat kekayaan 
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budaya dan tradisi bumi sekala brak,  festival sekala brak itu sendiri dimeriahkan 

dengan pertunjukan sebuah atraksi seni tradisional (Raja, 2018). 

  Dunia teknologi saat ini sudah sangat berkembang pesat, berdasarkan 

pengamatan global attitudes survey bahwa banyak berbagai macam jenis 

teknologi mobile salah satunya yaitu smartphone yang pengunaannya selalu 

meningkat rata rata 10% per tahun nya sudah terbukti di tahun 2017  mencapai 

83,5 juta pengguna dan lebih dominan penggunaannya adalah sebuah smartphone 

pintar bersistem operasi android dengan pengunanya sekitar 80% berkisar 74 juta  

dari  jumlah penggunaan smartphone  yang lain. karena pengunanya tidak hanya 

dari orang dewasa dan remaja yang menggunakan smartphone model android ini 

tetapi juga anak anak sudah dapat mudah menggunakannya, karena android 

memang dirancang untuk dipasang pada perangkat mobile smartphone yang 

memiliki gudang aplikasi dan game yaitu google playstore, yang mana disini anda 

bisa mendownload serta menggunakan aplikasi atau game yang terdapat di google 

play store sepuasnya dengan menggunakan perangkat mobile smartphone dengan 

sistem android kebanyakan anak anak menggunakan smartphone android dengan 

bermain game di handphone mereka (Studios, 2016) dan (winandin, 2014). 

 Game edukasi merupakan sebuah aplikasi permainan, yang melalui 

permainan tersebut, terdapat materi-meteri ataupun informasi yang bersifat 

mendidik (Alam, et al., 2014). Ada banyak jenis game yang berkembang saat ini 

salah satunya game petualangan. Game jenis petualangan cukup digemari pemain 

karena terdapat jalan cerita di dalamnya serta memiliki level-level dengan tingkat 

kesulitan yang berbeda sehingga pemain akan merasa lebih tertantang dalam 

menyelesaikan permainan (Winnandin & Rosyidi, 2015). 
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Pengembangan game ini menggunakan  tools Construct 2  dan HTML 5 

sebagi langkah untuk menciptakan sebuah permain digital karena Construct 2 

berbeda dengan tools lain yang mengharuskan pemrogram menuliskan baris demi 

baris agar tercipta sebuah objek, sehingga penulis tertarik untuk memilih tools 

Construct 2 karena sudah berbasis objek sehingga sangat mudah dalam    

membuat objek objek dan  mengatur atribut-atribut dan lebih mudah dalam 

pengelolaan animasi, suara, layout, layer, kontrol, dan pengelolaan kecerdasan 

buatan, dengan game yang akan dikembangkan di  platform sistem operasi 

android yang merupakan platform yang saat ini mempunyai pengguna sangat 

banyak, dengan berjalannya game di platform android, pengguna dapat 

memainkan game ini kapan saja dan dimana saja (Defrianto, et al., 2015). 

Berdasarkan   uraian   diatas,   peneliti   tertarik   untuk   membuat sebuah 

game petualangan, yang menyajikan sebuah latar belakang kebudayaan yang ada 

dalam festival kebudayaan sekala brak yang bertujuan dengan adanya game ini 

bisa menjadikan sebuah media pengenalan dan alat bantu untuk menarik minat 

generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian kebudayaan bumi 

sekala brak,  khususnya yang ada dalam festival kebudayaan sekala brak. dengan 

harapan bisa menambah pengetahuan pengunanya tentang  festival kebudayaan 

sekala brak tersebut sehingga bisa menarik minat pengunanya untuk berkunjung 

dalam pergelaran di festival sekala brak  yang sedang digelar pada waktu tertentu 

disetiap tahun nya. 

                Berdasarkan   latar   belakang   tersebut,   penulis   mengusulkan  penelitian  yang 

berjudul  “ Game Petualangan  Festival Budaya Sekala Brak Sebagai Media 

Pengenalan Pada Anak Sekolah Dasar Berbasis Android  ”. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti mengambil 

merumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengenalkan kebudayaan daerah yang terdapat di 

lampung barat kepada anak-anak dengan cara melalui media game ? 

2. Bagaimana cara menambah wawasan anak-anak tentang informasi 

kebudayaan yang berada dalam festival sekala brak ?   

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan dari pembuatan proposal ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk membuat game petualangan yang mampu menambah 

pengetahuan anak-anak tentang kebudayaan yang ada di daerah 

lampung barat. 

2. Untuk membuat media pengenalan festival sekala brak dalam bentuk 

game petulangan. 

1.4. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, peneliti membatasi 

permasalahan yaitu : 

1. Jenis kebudayaan yang akan menjadi konten game diambil dari 

kebudayaan yang terdapat pada festival sekala brak yaitu berupa karya 

seni budaya berupa topeng dengan jenis karakter topeng sekura. 

2. Berikut ini adalah nama-nama topeng sekura yang berjumlah 6 jenis 

yang akan digunakan sebagai konten game yaitu : sekura anak, sekura 

tuha, sekura ksatria, sekura cacat, sekura raksasa, sekura binatang. 
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3. Pengenalan game petualangan festival budaya sekala brak ini 

diperuntukkan untuk anak sekolah  kelas IV-VI sekolah dasar(SD) dan 

yang sudah bisa membaca. 

4. Tools untuk pengembangan game petualangan ini mengunakan 

Construct 2. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi sarana pengenalan budaya untuk meningkatkan pengetahuan 

anak-anak dalam ikut melestraikan budaya daerah. 

2. Menciptakan metode pengenalan yang manarik sebagai pengenalan 

acara festival budaya sekala brak bagi masarakat terutama pada anak-

anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


