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1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak sejarah. 

Apalagi terkait proses memerdekakan diri dari para penjajah maupun konflik 

internal yang pernah terjadi di dalamnya. Pada setiap kejadian tersebut tentu ada 

sosok yang berjuang untuk menyelesaikan dari setiap masalah yang ada. Sosok 

seperti ini patut disebut sebagai pahlawan, karena perannya yang begitu vital 

dalam penyelesaian masalah yang dihadapi Indonesia. Selain itu keberadaan 

mereka patutlah untuk dikenang, diabadikan dan di contoh oleh setiap warga 

Indonesia. 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 33 tahun 1964 

tentang penetapan, penghargaan, dan pembinaan terhadap pahlawan Bab I Pasal 1, 

yang dimaksud dengan pahlawan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut: 

Warga Negara Republik Indonesia yang gugur atau tewas atau meninggal dunia 

akibat tindak kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa 

penjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan bangsa. 

Warga Negara Republik Indonesia yang masih diridai dalam keadaan hidup 

sesudah melakukan tindak kepahlawanannya yang cukup membuktikan jasa 

pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan bangsa 

dan dalam riwayat hidup selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau 

perbuatan yang menyebabkan menjadi cacat nilai perjuangan karenanya. 

Permasalahan yang terjadi ialah kurang nya keinginan siswa-siswi atau 
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masyarakat dalam mempelajari ilmu sejarah khusus nya dalam hal Pahlawan 

Nasional, sebagian besar dari siswa-siswi dan masyarakat beralih pada 

pengetahuan modern sehingga pengetahuan sejarah sedikit terlupakan, sehingga 

solusi dari permasalahan diatas ialah menggabungkan pengetahuan sejarah dan 

modern menjadi satu dalam sebuah game tebak gambar Pahlawan Nasional 

berbasis android, sehingga para siswa-siswi atapun masyarakat dapat bermain 

game modern yang disisipkan ilmu pengetahuan sejarah tentang Pahlawan 

Nasional. 

Smartphone merupakan gadget yang hampir dimiliki oleh semua orang. Di 

Indonesia sendiri pengguna smartphone terus meningkat. Bahkan , sebuah 

lembaga riset menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima dalam 

daftar pengguna smartphone terbesar di dunia dengan pengguna aktif sebanyak 47 

juta, atau seitar 14 persen dari seuruh pengguna ponsel. Data tersebut dilansir oleh 

analis kawakan Horace H. Dediu melalui blognya, asymco.com. (Detik.com 

2104). Banyak hal yang dapat dilakukan menggunakan smartphone salah satunya 

ialah bermain game. 

Game merupakan sebuah bentuk hiburan yang banyak digemari oleh 

kalangan anak-anak, remaja bahkan dewasa. Bagi sebagian orang , game dijadikan 

sebagai alat penyegar pikiran untuk meghilangkan kejenuhan. Game atau 

permainan adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga 

ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak serius atau 

dengan tujuan refreshing. (Dawang Muchtar,2005). Melalui game ini penulis 

ingin mengajak para pengguna game mobile agar dapat sama-sama belajar untuk 

mengenal lebih jauh para pahlawan nasioanal sehingga para pengguna game 
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mobile tidak hanya sekedar bermain game namun juga bisa belajar mengenai 

pahlawan nasional. 

 Menurut (Nur Aisyah, 2016), meneliti tentang Implementasi Metode 

Fisher Yates Shuffle Untuk Mengacak Pertanyaan Pada Game Ali dan Labirin, 

tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana menerapkan metode fisher yates untuk 

mengacak pertanyaan pada game ali dan labirin, hasil penelitian yang didapat 

penulis metode fiser yates dapat diaplikasikan pada game dengan baik dan 

optimal. Menurut (Mhd Arif Hasan, 2017), meneliti tentang Implementasi 

Algoritma Fisher Yates untuk Mengacak Soal Ujian Online Penerimaan 

Mahasiswa baru, tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana menerapkan metode 

fiser yates untuk mengacak soal ujian dan hasil yang didapat ialah metode fiser 

yates yang digunakan pada CBT (Computer Based Testing) dapat mengcak soal 

yang terlihat pada perbedaan tampilan soal pada setiap peserta ujian sehingga 

dalam dalam pelaksaan ujian setiap mahasiswa dalam menjawab soal memiliki 

nomor yang sama namun soal yang berbeda. Menurut (Sari Fatiqah Ayu, 2017), 

meneliti tentang Rancang Bangun Game Edukasi Puzzle Kebudayaan Sulawesi 

Tenggara Dengan Algoritma Fisher Yates Shuffle, masalah yang ada ialah 

kurangnya media pendukung yang tepat dalam pengenalan budaya Sulawesi 

Tenggara membuat generasi muda sekarang kurang mengenal kebudayaan lokal, 

hasil dari penelitian metode fiser yates mempunyai kelebihan yaitu  pengacakan 

nya yang sederhana dan pengacakan yang optimal, dengan mengimplementasikan 

metode fiser yates maka tidak terjadi perulangan pengacakan potongan gambar 

yang sama pada saat aplikasi dibuka. Menurut (Ari Nopian Saputra, 2011), 

meneliti tentang Penerapan Algoritma Fiser Yates Pada Edugame Guess Animals 
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Food Groups, masalah yang ada ialah bagaimana menerapkana metode fiser yates 

untuk mengacak hewan berdasarkan jenis makanannya mulai dari hewan 

herbivora, karnivora dan omnivora, hasilnya ialah berdasarkan hasil pengujian 

yang telah dilakukan pada aplikasi Edugame Guess Animals Food Groups terjadi 

pengacakan urutan hewan yang akan muncul. Menurut (Sigit Luarsa), meneliti 

tentang Penerapan Algoritme Fisher Yates pada Game Edukasi Eco Mania 

Berbasis Unity 3D, masalah yang ada ialah masih berkurangnya pengetahuan 

tentang sampah organik dan anorganik sehingga sering sekali merea mencampur 

kedua jenis sampah tersebut, hasil dari penelitian tersebut ialah algoritma fiser 

yates dapat digunakan pada aplikasi game edukasi eco mania berbasis dekstop 

dengan sistem operasi windows.  

Identifikasi masalah yang akan dikembangkan berdasarkan latar belakang 

masalah diatas maka solusi yang diusulkan dalam mempelajari tentang Pahlawan 

Nasional ialah membuat sebuah game edukasi menggunakan aplikasi Construct2 

yang berjudul “PENERAPAN FISHER YATES UNTUK MENGACAK 

SOAL PADA GAME TEBAK GAMBAR PAHLAWAN NASIONAL”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah ada maka penulis merumuskan masalah “ 

Bagaimana menerapkan fiser yates pada game tebak gambar Pahlawan Nasional”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini batasan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut: 

1. Game yang dirancang ialah berbasis Android. 
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2. Game ini hanya membahas beberapa pahlawan nasional sesuai data yang 

didapat. 

3. Game ini menggunakan Construct 2 sebagai media pembuatannya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan topik penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari dan membuat game tebak gambar Pahlawan Nasional. 

2. Menerapkan fisher yates pada game tebak gambar Pahlawan Nasional. 

3. Mempelajari dan mengetahui tentang Pahlawan Nasional. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaaat yang diharapkan pada penelitian ini : 

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam 

merancang suatu game berbasis android menggunakan Construct2. 

2. Menambah ilmu pengetahuan tentang metode fiser yates. 

3. Memberikan informasi mengenai tokoh pahlawan nasional dan detail 

tentang tokoh pahlawan nasional melalui game tebak gambar. 

4. Membantu para siswa-siswi atau masyarakat umum dalam mengenal 

tokoh-tokoh pahlawan nasional dengan cara yang berbeda yaitu dengan 

bermain game. 

5. Bagi Pengguna, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

suatu keinginan untuk mengenal ataupun mengetahui pahlawan nasional. 

 


