
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Sejarah Indonesia adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau yang 

melibatkan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Pada tanggal 

17 agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dalam terjadinya 

peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia di masa lampau tersebut melibatkan 

pahlawan nasional bangsa indonesia yang berasal dari berbagai kota di indonesia. 

Salah satunya adalah pahlawan yang berjasa bagi bangsa Indonesia dalam 

memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan tersebut adalah Sutomo atau 

sering di sebut Bung Tomo .  

Bung Tomo lahir di surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Beliau adalah 

Putra dari seorang Ibu yang berketurunan sejumlah suku di Indonesia, yaitu 

Madura, Jawa Tengah dan Sunda (Kimberly, 2017). Berdasarkan hasil survei 

dengan kuesioner pengambilan sample yang penulis lakukan kepada 30 orang 

yang terdiri dari siswa-siswi pelajar Sekolah Menengah Pertama, sebagian besar 

responden tidak mengetahui sejarah Pahlawan Nasional Bung Tomo dan cukup 

banyak juga yang  kesulitan untuk mengetahui sejarah Pahlawan Nasional Bung 

Tomo.  

Pada era sekarang semua orang hanya memikirkan diri mereka sendiri, dan 

melakukan apa yang menyenangkan untuk diri mereka tanpa melihat keadaan 

sekitar atau memikirkan tentang perasaan orang lain, juga mulai melupakan 

kepedulian terhadap sesuatu. Salah satu hal yang mulai dilupakan oleh generasi 

saat ini adalah tentang sejarah (Boham, Sentinuwo, & Sambul, 2017). Dengan 
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cara melalui pembelajaran sejarah kita dapat mengetahui nilai atau pesan yang 

disampaikan. Namun, kondisi diera modern sekarang ini kita justru menjadi 

bangsa yang mudah lupa akan sejarah bangsanya, belajar sejarah selama ini 

dianggap membosankan karena metode pembelajaran yang konvensional yaitu 

hanya penyampaian antara guru dan murid atau sekedar membaca buku sejarah.  

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media atau sebuah sistem  pembelajaran 

yang dapat menarik perhatian siswa-siswi untuk mempelajari sejarah dalam 

bentuk game edukasi serta mempermudah guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran sejarah, sehingga dapat meningkatkan minat anak usia sekolah serta 

kalangan umum dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi yang ada salah 

satunya dengan menggunakan media game edukasi sejarah tersebut. Game 

(permainan digital) bukan hal baru lagi bagi Masyarakat Indonesia.  

Game secara naluri adalah bagian dari kehidupan manusia. Hal ini 

didasarkan kenyataan bahwa manusia sangat menyukai sebuah permainan. Sebuat 

game yang ada dalam perangkat bergerak (mobile) tentu dapat memberikan 

hiburan yang menarik kepada para pencinta game, dikarenakan game dapat 

dimainkan dimana saja secara paktis dan mudah. Game yang sederhana namun 

tidak membosankan serta dapat membuat pemain ingin kembali untuk 

memainkannya adalah konsep game yang tepat diterapkan dalam game edukasi 

(Krisnawan, 2014). 

Game edukasi (education Game) merupakan media pembelajaran untuk usia 

pelajar dan masyarakat umum yang dikemas dengan cara berbeda. Banyak mata 

pelajaran yang bisa dibuat kedalam sebuah Game, salah satunya adalah mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sejarah (Elanda, Sari, & Hidayat, 2016). Ada banyak 
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jenis game yang berkembang saat ini salah satunya game adventure / petualangan. 

Kebanyakan dari Gamers menyukai game-game yang jenis adventure, strategi dan 

yang digemari oleh anak-anak maupun remaja karena terdapat jalan cerita di 

dalamnya serta memiliki stage-stage dengan tingkat kesulitan yang berbeda 

sehingga pemain akan merasa lebih tertantang dalam menyelesaikan permainan 

(Fidiyanto, Listyorini, & Nurkamid, 2015) 

Metode FSM (Finite State Machine) ini sangat cocok digunakan sebagai 

basis perancangan perangkat lunak. Pengendalian yang bersifat reaktif dan real 

time. Salah satu keuntungan nyata penggunaan FSM adalah kemampuannya 

dalam mendekomposisi aplikasi yang relative besar dengan hanya menggunakan 

sejumlah kecil item state. Selain untuk bidang control, Penggunaan metode ini 

pada kenyataannya juga umum digunakan sebagai basis untuk perancangan 

protokol-protokol komunikasi, perancangan perangkat lunak game, aplikasi Web 

HTML dan sebagainya.  

Sehingga nantinya akan menjadikan  sebuah game yang berkonten 

berpendidikan Berbasis Android dan Sebagai Media Pembelajaran yang mandiri 

dan interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa (Huda, 2016). Berdasarkan 

latar belakang pada penelitian ini sangat dibutuhkan suatu aplikasi game 

pembelajaran sejarah pahlawan Bung Tomo, sehingga penelitian ini diberi judul 

“Rancang Bangun Game Edukasi Pengenalan Pahlawan Nasional Bung Tomo 

Berbasis Android”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka, dapat disimpulkan dalam 

rumusan masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana membangun sebuah aplikasi game edukasi sejarah Pahlawan 

Bung Tomo sebagai alternatif bentuk pembelajaran sejarah yang mampu 

menyajikan pengetahuan mengenai pahlawan Bung Tomo? 

2. Bagaimana metode Finite State Machine menerapkan game edukasi yang 

baik? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini 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. Genre game adalah Edugames dan Game yang dibangun merupakan “Single 

Player Game” atau untuk pemain tunggal. 

2. Tipe Game adalah Adventure atau Petualangan. 

3. Game di tujukan untuk pelajar usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

4. Buku yang digunakan adalah buku “BUNG TOMO Pandu Garuda Yang 

Pantang Menyerah”, karya Aira Kimberly, sebagai sumber sejarah 

penelitian. 

5. Game terdiri dari 3 Stage utama dan 1 Prologue. 

6. Perangkat lunak yang digunakan dalam proses perancangan game edukasi 

sejarah adalah Construct 2. 

7. Metode yang digunakan adalah Finite State Machine (FSM).  

8. Penguji aplikasi game menggunakan standart ISO 9126, dengan aspek 

Functionality. 
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1.4.  Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menghasilkan aplikasi game edukasi sejarah sebagai media 

pembelajaran dan pengenalan pahlawan nasional yang dapat memberikan 

pengetahuan tentang sejarah Pahlawan Nasioanal  Bung Tomo untuk pelajar 

usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

2. Untuk menghasilkan aplikasi game sejarah Pahlawan Bung Tomo yang 

menerapkan metode Finite State Machine. 

3. Untuk menyajikan hasil pengujian ISO 9126 pada game edukasi sejarah 

Pahlawan Bung Tomo. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat 

memberikan suatu media pembelajaran sejarah dengan penerapan baru yaitu 

mobile android dan pengetahuan tentang Pahlawan Bung Tomo kepada pelajar 

usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).  

 

1.6.  Sistematika Penulisan  

 Agar mempermudah mendapatkan gambaran umum secara singkat laporan 

ini, maka sistem penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan Laporan Skripsi.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi menjelaskan tentang Tinjauan Pustaka, Metode, Game, Genre 

Game, NPC dan Pengujian Perangkat Lunak ISO 9126.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi menjelaskan tentang Kerangka Penelitian, Konsep, 

Pengembangan Sistem, Spesifikasi Kebutuhan Konsep FSM, Analisis 

Gameplay, Analisis Storyboard dan Analisis Skenario Pengujian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang Tahap Implementasi, Pengujian ISO 9126, Hasil 

Pengujian Sistem. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab yang berisikan simpulan dan saran yang dapat di ambil dari hasil kajian 

analisis perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak game 

edukasi sejarah pahlawan Bung Tomo. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 


