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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Game berasal dari bahasa Ingris yang mempunyai arti permainan. Game atau 

permainan ini juga tidak sembarangan dimana didalamnya terdapat berbagai aturan-

aturan yang harus dipahami oleh penggunanya. Dalam game juga harus terdapat 

sekenario agar alur permainan jelas dan terarah. Skenario ini bisa meliputi setting 

map, level, alur cerita, bahkan efek yang ada dalam game tersebut (Barnas, 2014). 

Perkembangan game sangatlah pesat, salah satu adanya Game Edukasi bukan hanya 

utuk sekedar hiburan atau bersenang-senang. Namun juga dapat berisikan pesan 

atau sebuah pembelajaran bagi penggunanya. Game Edukasi mempunyai potensi 

besar untuk membangun motivasi pada proses pembelajaran. 

Sejarah berasal dari kata Arab “syajara” yang mempunyai arti terjadi, atau 

“syajaratun” artinya pohon kayu. Pohon yang mempunyai makna keturunan, asal 

usul, atau silsilah. Dalam bahasa Ingsris sejarah adalah “history” yang berasal dari 

kata yunani kuno “historia” yang kurang lebih mempunyai arti belajar dengan cara 

bertanya-tanya (Maelissas, 2007).  

Dari penelusuran kata-kata arti dari kata sejarah tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sejarah berarti cerita atau kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi 

atau yang berlangsung pada waktu lampau. Indonesia juga memiliki sejarah 

sebelum sampai sesudah terbentuknya NKRI. Salah satunya sejarah Revolusi 

Nasional Indonesia. 
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Revolusi Nasional Indonesia terjadi setelah Jepang menyerah pada Sekutu. 

Memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, 

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun Belanda yang tidak 

terima, menyatakan kemerdekaan Indonesia tidak sah. dan datang ke Indonesia 

setelah kemerdekaan diprokamirkan. Akibatnya terjadilah perang yang di mulai 

dari tahun 1945 sampai 1949. Belanda yang kalah di akhir tahun 1949, dengan 

resmi mengakui kedaulatan Republik Indonesia (Dekker, 1980).  

Sejarah Revolusi Nasional Indonesia informasinya kebanyakan berasal dari 

buku atau artikel, yang dominan didalamnya memuat banyak tulisan. Sehingga 

mengurangi minat baca masarakat untuk memperoleh informasi tentang sejarah. 

Sejarah dianggap membosankan bagi beberapa pelajar di Indonesia. Pada observasi  

penelitian terdahulu terhadap 3 sekolah (SLTP, SMU) di Jakarta, menunjukkan 

lebih dari 50% pelajar menunjukkan ketidaktertarikannya terhadap pelajaran 

sejarah (Chowanda & Prasetio, 2012). 

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membuat sebuah game edukasi yang 

berlatar belakang perang yang terjadi pada sejarah revolusi nasional Indonesia dari 

tahun 1945 sampai 1949. Game ini bergenre side scroller game 2D. Game Edukasi 

yang mampu menarik minat dan dapat membangkitkan rasa ingin tahu terhadap 

sejarah Indonesia serta tertarik untuk mempelajarinya. Oleh karna itu penulis 

mengambil judul proposal skripsi “Game Edukasi Sejarah Perjuangan Revolusi 

Nasional Indonesia(1945-1949) Menggunakan Construct 2”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana membuat game edukasi yang berlatar belakang Sejarah 

Perjuangan Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949) dengan 

menggunakan Constuct 2? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Game yang mampu menarik minat dan 

membangkitkan rasa ingin tahu terhadap sejarah Indonesia bagi semua 

kalangan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar game yang dibuat terarah dan mudah dalam pembahasannya maka 

adapun batasan masalahnya: 

1. Penelitian ini mengambil peristiwa perang yang terjadi pada masa 

revolusi nasional berjumlah 8 perang besar mulai dari tahun 1945-1949. 

2. Software yang digunakan untuk membuat game ini adalah construct 2 

yang di khususkan untuk flatform 2D. 

1.4 Tujuan Penelitian 

penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu: 

1. Membuat sebuah Game Edukasi yang berlatar belakang Sejarah 

Perjuangan Revolusi Nasional Indonesia (1945-1949) dengan 

menggunakan Constuct 2. 

2. Mampu membuat Game yang mampu menarik minat dan membangkitkan 

rasa ingin tahu terhadap sejarah Indonesia bagi semua kalangan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pembuatan Game Edukasi Perjuangan 

Revolusi Nasional Indonesia yaitu: 

1. Sebagai media edukasi yang mampu membangun motivasi belajar. 

2. Sebagai media hiburan dan sekaligus sebagai media edukasi yang menarik 

dan tidak membosankan untuk mempelajari sejarah revolusi. 

3. Sebagai alternative untuk membantu menyampaikan dan memperkenalkan 

tentang pengetahuan sejarah revolusi nasional Indonesia. 


